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VĖL NAUJA “AMERIKOS TRAGEDIJA”? Oras taisosi, bet dar negeras
dar tebėra blogas

gal visai išnyksliepos 31

Nevvell P. Sherman

Vokietijos

Mirė Parnckietienė

mas

Trys europiečiai

CHICAGO

Naciai įspėja žydus 
nesilankyti Berlyne

[. 27 d. naktį 
Vaiguvos vals.

už $8,549,703. Pačios 
nuostoliai yra nedi-

tarp 
kad

Paskendo sovietų 
Rusijos submarina, 

55 žmonės žuvo

Likviduoti lietuvių namai Til
žėje. Pakrokiuose naikinamos 
lietuvių pamaldos. Nacių pra
simanymai apie Lietuvos ag
resijų

ANTUNG, Manchukuo, 1. 31. 
—Patvynusi Yalu* upe baigia 
užlieti šį miestų. Jau beveik 
visi 110,000 miesto gyventojų 
liko be pastogės, vandeniui už
liejus 15,000 namų.

laikų 70 žmonių nu 
padegimus.

Submarina paskendo Finlandi 
jos įlankoj, susidurusi su ki 
tu laivu

Berlyno policijai 
įsakyta pasiruoš

ti riaušėms

BERLYNAS, liepos 31. — 
Nacių laikraščiai viešai įspėjo 
kitų miestų žydus...nesilankyti 
Berlyne, nes jie Berlyne yra 
nepageidaujami ir busiu tuo- 
jaus išvaryti iš miesto.

Į Berlynu bėga daugiausia iš 
kitų miestų išvaryti žydai.

Prokuraras reikalau
ja mirties bausmės 

G. Thompsonui

Senatas vis dar nesu 
randa Hopsono; 
siunčia maršalų

[talija paėmė savo 
kontrolėn anglis 

ir metalus

Japonai uždarė ja 
ponų laikraštį 

Chinijoj

Mr». Šherman

KAUNAS, liepos 8 d.— Vi- 
liampplėj tūla Planetaitė G. iš 
keršto apipylė savo pusbrolį 
Vainerį P. sieros rūgštimi. Pa
sikėsinto ja suimta ir tardoma.

namų, kuri

BROOKLYN, N. Y., liepos 31 d. — (Telegrama) 
Feliksas Vaitkus laukia. Oras anapus Atlantiko okeano 
— ties Airija, Anglija ir visu ruožtu per Lietuvą Ru
sijos kryptim

Bet pranešama, kad audrų plotas jau švaistosi ir 
barometras kyla. Rytoj (ketverge) lakūnas dar neskris.

Susirinko Tautų
Sąjungos Taryb

grūmojimais 
Mrs. Harris, 
New Yorko 
Du jų pri-

Per 
teista

Tau- ji įvykiai ir 
tarybos posėdis karo pavojus

Itali
kon

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oto biuras Šia. dienai prana
šauja:

Nepastovus, gal tarpais lie
tus ; maža permaina tempera
tūroje. f

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:-

v CAPETOWN, Pietų Afrikoj 
liepos 31
ir 74 čiabuviai angliakasiai li
ko uždaryti eksploziijos Marsh- 
field kasykloj. Jie uždaryti 
500 pėdų gilumoj ir galbūt jau 
visi yra žuvę.

77 angliakasiai uždą 
ryti Pietų Afikos 

kasykloj

Kauno miestas ne
žmoniškai išnaudoja 

darbininkus
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Vakar apie ‘7 vai. vaakro 
rado negyva fo-hių Pronckie- 

prie 69 
Mirties 

Sakoma,

Vokiečiai fašistai 
persekioja Prūsų 

lietuvius

Prapuolė paslaptin 
gas lėktuvas

tį Mantviliškių km., Šiaulėnų 
vaisė, sudegė pil. Kudulio pir
tis ir kalvė. Manoma, kad gais
ras kilęs iš pirties krosnie, ktf- 
ri 28 d. vakare buvui iškūren
ta. Nuostolių padaryta 2,000 
litų sumai.

GENEVA, 
tų sų j uogos 
prasidėjo su 
mi išvengti 
Italija nuo pasigrobimo 
dalies Abysinijos.

Bet visgi iš pasiturimu 
dipolmatų darosi aišku, 
šiame posėdyje tikrai bus 
tas atsiekta.

WASHING,TON, liepos 31. — 
Senato lobby komitetas vis dai 
nejstengia surasti H. C. Hop- 
son, viršininkų Associated Gas 
and Electric System, kuri dau
giausia kovojo prieš bilių pa
naikinimui holding kompanijų 
ir tam tikslui išleido virš $700,- 
000, kad atklausti jį apie kom
panijos veikimų kongreso ku
luaruose ir apie pačių kompa
nijų, kuri yra viena iš stam
biausių holding kompanijų ry
tinėse valstijose. Pats Hopson 
depresijos laikais iš kompanijos 
pelnė virš $2,000,000 ,nors jos 
šerininkai negavo nė cento.

Patys senatoriai negalėdami 
Hopsonų surasti, o iš kitų kom
panijos viršininkų negalėdami 
nieko išklausti, įsakė Jungt- 
Valstijų maršalui New Yorke 
surasti Hopsonų ir pristatyti jį 
senatui.

Nežiūrint, kad 
pernai buvo du dideli gaisrai— 
Chicagos skerdyklų ir Spring- 
field arsenalo, nuostoliai nu > 
gaisrų pernai iki birž. 30 d. 
buvo žemiausi per 18 metų. 
Visai valstijai gaisrai pridarė 
nuostolių 
Chicagos 
deli.

Bet nesitiki daugiau nuveikti, kaip pravesti 
vien paliaubą—atidėti karą

ŠIAULIAI.— 
Virkraičių km 
perkūnija uždegė pil. Užkuro 
Jono tvartų ir daržinę, kurios 
buvo po vienu stogu. Padary
ta nuostolių 1,000 litų sumai. 
Turtas apdraustas valst. drau
dimo įstaigoj 1,000 litų.

VI. 27 d. naktį Gedužių km., 
Vaiguvos valsč. į ūkininko Pa
liulio Jono daržinę trenkė per
kūną. Daržinė sudegė. Ugnis 
besiplėsdama uždegė dar tvar
tų ir gyvenamų 
taip pat sudegė. Nuostolių pa
daryta 4,000 litų sumai. Tur 
tas apdraustas 3,000 litų.

SHANGHAI, liepos 31. —Ja
ponijos konsulo įsakymu liko 
uždarytos trims dienoms žy
miausias' japonų laikraštis 
Shanghaijuje Mainichi u*ž tai, 
kad jis išspausdino pasikalbėji
mų su žymiu Japonijos laikraš
tininku, kuris pasisakė prieš

NEW YORK, 1. 31. —Ketu 
ri žmonės liko nuteisti kalėj i 
man už bandymų 
išgauti $5,000 iš 
žmonos vieno iš 
biržos direktorių, 
sipažino taipjau bandę išgauti 
$25,000 iš turtingiausios mer
ginos pasaulyje—Doris Duke 
Cromwell.

WASHINGTON, lipeos 31.— 
Laivyno sekretorius Swanson 
pareiškė, kad atsižvelgiant į tai. 
jog ir kitos šalys dideliu pa
skubamu didina savo laivynus, 
Jungt. / Valstijos irgi mano 
steigti naujas fortifikacijas 
Pacifike ir statytis daugiau 
naujų karo laivų po 1936 m., 
kada bus užsibaigusi dabartinė 
karo laivynų aprybojimo su
tartis.

Reiškia ir Jungt. Valstijos 
nori stoti j ginklavimosi juroje 
lenktynes. VARšAVA, liepos 31. —Apie 

15 žmonių liko užmušta ir 16 
žmonių tapo sužeista sugriuvus 
senam namui, kuriame gimė 
garsioji mokslininkė Marie Cu- 
rie, kuri bendrai su vyru su
rado radiumų.

RYMAS, liepos 31. — 
jos valdžia paėmė savo 
trolėn ir sudarė valstybės mo
nopolį žaliavų. Pirmiausia ta
po paimti svarbiausi gamtos 
turtai—anglis ir svarbiausi me
talai.

Monopolis bus susisiekimo 
ministerijos žinioje.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
31.—Būriai lėktuvų išskrido į 
Palos Verdes kalnus ieškoti 
prapuolusio armijos lakūno 
Įeit. Skaer, kuris išskrido ban
dydamas naujų paslaptingų 
lėktuvų, kuris buk esųs grei
čiausias visame pasaulyje. Ar
mija tų lėktuvų laikė didelėj 
paslapty.

DALLAS, Tex., 1. 31. —Sa
vo kabinete kastas nušautas 
Dr. Hubbert, 50 m., buvęs ka
ro laivyno chirurgas. Skersai 
lavonų gulėjo sunkiai sužeista 
moteris, kuri vėliau prisipažino 
nušovusi daktarų ir pati ban- Japonijos politikų Chinijoj ii 
džiusi nusižudyti, nes jai nir- pasmerkė Japonijos militaris 
sibodę gyventi. tus.

negyva Vp-hių 
tienę, jos* kambaryje 
gatvės ir Artėsian. 
priežasties nežinoma, 
kad nusižudžiusi.

Jos vyras turi taverna

Ruošiasi prie Airijos 
atskirimo nuo 

Anglijos

Newell P. Sherman, mašinistas, choro dainininkas ir skautų vadas iš Sutiton, Mass., kuris prisi
pažino įsimylėjęs j 17 metų mergaitę Esther Magill ir kad jai patikti, išsivežęs savo žmonų pa
plaukioti luoteliu ir luotelį apvertęs. Kadangi ji nemokėjo plaukti, ji žuvo ežere, bet jis išplau
kė. Paliko du maži Shermanų vaikai našlaičiais. Sherman vėliau užsigynė savo prisipažinimo 
peš jis buk buvęs išgautas nuolatiniu varginimu ir marinimu badu.

Nors italai ir šaukia, kad jie 
nenurims be Abysinijos, tečiaus, 
numanoma jie pasitenkintų ga
vę kad ir nedidelį plotų žemės, 
jei galėtų jį gauti be karo. Jų 
noras yra gauti kų nors už 
dykų.

Abysiniečiai sutiktų tų ita
lų norų patenkinti, jei ir patys 
gautų šiokį tokį atlyginimų. Ki
taip jie yra pasiryžę kariauti 
ir tai kariauti atkakliai.

Francuzų pozicija yra neaiš
ki. Jie nenorėtų, kad Italija 
pasigdobtų Abysinijų, bet ir ne
nori atvirai išeiti prieš Italija 
ir prarasti jos palankumo. Jie 
todėl norėtų visa dalykų nu
tęsti, pasitikint, kad padėtis 
su laiku pakitęs ir kad savaimi 
bus išvengta karo.

Anglai norėtų griežčiau pasi
rodyti, bet ir jie nenori vieni 
veikti. Tad gal irgi laikysis 
delsimo politikos.

Bet kas nė bus veikiama, 
tikroji kova bus paslėpta nuo 
žmonių akių. Ji eis ne vie
šuose tarybos posėdžiuose, bet 
privatiniuose delegacijų pasita
rimuose. čia ir bus pravedami 
visi susitarimai, o viešieji po-

Žaibas užmušė 2 
išmones

DUBLINAS, liepos 31. — 
Airijos seimas išsiskirstė iki 
rudens ir paliko De Valerai 
liuosas rankas planuoti ir ruoš
tis prie Airijos visiško atsiski- 
rimo nuo Anglijos ir paskelbi
mo pilnos nepriklausomybės.

Prie pilno atsiskirimo eina
ma jau kurį laikų, bet vis dar 
nedrystama padaryti galutinų 
žingsnį.

Pietinė Airija norėtų pasi
griebti ir šiaurinę Airijų (Uls- 
terį), bet tai reikštų civilį 
karų, nes fanatiškai protesto- 
niškas Ulsteris niekados geruo
ju nesutiks dėtis prie fanatiš
kai katalikiškos pietinės Airijos.

Nuostolingos perku 
nijos

Gaisrų nuostoliai 
mažėja

Amerika nori dar la 
biau didinti karo 

. laivyną
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PEORIA, III., liepos 31. — 
Gterald Thompson, kaltinamo 
išgėdinus ir nužudžius 19 me
tų mergaitę, byla eina prie pa
baigos. »

ši byla buvo sukėlusi didelį 
sąjūdį ir kasdien į teismų ver
žėsi tūkstančiai žmonių pasi
klausyti bylos nagrinėjimo, taip 
kad kasdie prie teismo rūmų 
kildavo tikros riaušės, visiems 
negalint sutilpti į nedidelį teis
mo kambarį.

Liudijimai byloje jau užsi
baigė ir šiandie prasidėjo ad
vokatų kalbos. Pirmiausia kal
bėjo prokuroras, reikalauda
mas kaltinamųjam bausmės 
elektros kėdėje.

Advokatų susitarimu, kalbos 
tęsis visų dienų, pakui teisė
jas perskaitys savo instrukcijas 
ir dar šį vakarų byla bus ati
duota jury nuosprendžiui.

Kaltinamoji pusė žmogžudys
tę bandys teisinti lytine bepro
tybe.

SOUTH BEND, Ind., liepos 
31.—žaibas užmušė du žmones 
laike ^smarkios perkūnijos 
audros, kuri palietė šiaurinę 
dalį Indiana ir pietinę dalį Mi- 
chigan valstijų.

Vietomis buvo didelė ledų 
kruša, kuri sunaikino kornus 
ir kitus pasėlius. Daugely vie
tų, ypač apie Dowagiac, Mich., 
vėtra išvartė medžius, apgrio
vė namus ir daržines.

Galbūt atsiekta bus visai ne
daug, bet jau dabar aišku yra, 
kad posėdis neapsirybos vien 
svarstymu UaliAil incidento, kur 
italai susikirto su abysiniečiais 
ir dėl kurio italai ikišiol dau
giausia triukšmo kelia, visai 
užslėpdami savo tikruosius pla
nus ir tikslus Abysinijoj. Ir 
svarstant patį Uahial incidentų 
italai nori apryboti svarstymų. 
Jie nori, kad butų svarstoma 
kas buvo tikrasis puolikas, bet 
kad nebūtų liečiamas klausimas 
kam tas oazis priklauso ir ar 
italai turėjo teisę būti jame.

Viskas ko iš šio tautų są
jungos tarybos posėdžio gali
ma tikėtis, tai paliaubos—ap- 
rybotam laikui atidėjimo karo, 
priverčiant italus ^ir a by s i nie
kius prisižadėti per tam tikrą 
laikų nepradėti karo.

O per paliaubos laikų bus sėdžiai bus tik tuščias formalu 
laukiama,—gal įvyks visai nau

Sąmokslas prieš “Lituanicą II”?
Vakar atidengėme biaurų pasikėsinimą iš kažin ko

kių piktadarių pusės pakenkti skridimui. Laimė, kad 
pastebėta laiku. Lėktuvui jokios žalos nepadaryta. Da
roma tyrinėjimas. Faktai bus paskelbti. Skridimo tatai 
nesutrukdys.

Prie “Lituanicos U” saugojimo buvo, du sargai. Da
bar saugojimas sustiprintas.

15 žmonių užmušta 
sugriuvus Curie 

namui

LONDONAS, liepos 31. — 
šiandie Maskva pirmą kartą 
leido paskelbti žinią apie ne
laimę Rusijos karo laivyne, ku
rioj žuvo 55 žmonės.

Nors smulkesnių žinių irsto- 
kuoja, tečiaus yra žinoma, kad 
tie žmonės žuvo rusų submari- 
nai B3 susidūrus su kitu lai
vu ir paskendus Finlandijos 
įlankoj.

Tarp žuvusių yra karininkai, 
jurininkai ir laivyno mokyklos 
mokiniai. Išgelbėtųjų skai
čiaus nežinoma. Nelaimė įvyko 
pereita ketvirtadienį.

■ (Finlandijos įlanka sudaro 
viena kojų Baltijos juros ir 
prieina arti Leningrado. Prie 
tos įlankos yra Rusijos dide
lės laivų statymo dirbtuvės, 
čia daugiausia stovėdavo ir Bal
tijos juros Rusijos karo lai
vynas).

KAUNAS.—Kauno miesto sa
vivaldybes įmonių skyrius eks
ploatuoja ’Ežerėčio durpyną. 
Ten dirba nemažas skaičius 
darbininkų —vyrų ir moterų^ 
Dirbama dviems pakaitomis po 
12 vai. pakaita. Bet perėmus 
darbų kitai pakaitai, pirmos 
pakaitos darbas tuo neužsibai
gia: reikia psiruošti moterims 
kuro, o vyrams nusiplėšti ve
lėna, už ką jokio atlyginimo nė
ra; pertraukimas mašinos ir į- 
vairųs bandymai, kurie užima 
nemaža laiko, taip pat neap
mokami ; darbininkas tik. tadų 
gauna atlyginimų, kada mašina 
gamina normaliai. Į tabelę žy
mima tik aštuonios darbo va
landos, o kitos virš dirbtos va
landos, kurios kai kada sudaro 
kitas astuonias valands, eina 
kaž keno naudai. Kur teisybė 
ir įstatymų žiūrėjimas?

Sherman home 
. ......... ĮįiaiagaMHKattgžžžaž&i

KLAIPĖDA 
spauda rašo, kad lietuvių na
mai Tilžėje likviduoti. Jų vei
kimas negalimas dėl nuolatinių 
nacių užpuldinėjimų ir kitų per
sekiojimų.

Iš* Pakrokių parapijos iškel
tas Xuni£as, kuris_m.Qkėjo lie
tuviškai ir lietuviškos pamal
dos iš dviejų kartų per mėnesį 
sumažintos ligi 3 kartų per me- 
tu‘s. Parapija, kurioje didžiu
ma yra lietuvių, skundžiasi 
dvasiškai vyriausybei, bet ten 
fašistai viešpatauja ir žmonėms 
neleidžia pareikšti savo valios.

Ryšy su Rambyno šventa, 
vokiečių spauda rašo, kad lie
tuviai dainavę dainas apie Še
šupę ir apie už Nemuną, tai, 
girdi, lietuviai ruošiąsi pagrob
ti Rytų Prūsiją, kurioje gyve
na daug lietuvių ir kurioj pra
eity lietuviai dominavo.

BERLYNAS, liepos 31. — 
Naujasis Berlyno policijos vir
šininkas grafas Helldorf įsake 
policijai būti pasiruošusiai 
svarbiems įvykiams.

Manoma, kad tokis pat įsa
kymas liko duotas rudmarški- 
niams ir politinei policijai.

Tas įsakymas liko duotas dėl
to, kad naciai tikisi rimtų 
riaušių delei nepaprasto kilimo 
maisto kainų. Gyventojus ju
dina taipjau ir vedamas nacių 
persekiojimas žydų, katalikų ir 
plienašalmių.

Pats reichsbanko prezidęntas 
Schacht pripažysta, kad Vo
kietija prilipo liepto galą ir jai 
tenka dabar pergyventi didelį 
ekonominį krizj.

visai maža vilti- 
karo ir sulaikyti 

nors
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NAUJIENOS, Chicago, III,

ADVOKATAIKORESPONDENCIJOS

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI
patari

Cicero 5927

Marksistas

8307 Lituanica Avenue

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

UNDE*
WEIGHT<

Rug- 
yra

pntnlHOM 
Ainis.

maRsage 
treat*

nes 
kote 
ruba

Komunistai pralai 
nėjo teismu su Pi* 

liečiu Bendrove

Pastabėles
Toronto

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
. Nedeiiomi* pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai
Dr. Margelis 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po ptrfu 

ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
•vsntadieniais nuo 10 iki 19 

Phone Rntilevard R4A*

St Charles lietuviai 
rengia pikniką

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 We«t Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswlck 0597

Trlttplionfli Ihailnvnrd 2800

JOSEPH J. GRISK

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai

tu pats 
užsirašiai? 
išsigando,

.įgelia dabar 
į paprastus 

žiuri iš auk-

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St, 
Tat Boulevard 1401

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ba godi u s Kaspa- 
“Tu pardavinėjai 

blaivybės laikais

per savo
soda Ilsta i
šuoli k o n t r-re v o I i p gio j j i e r i u s i r 
tam panašiai.

ST. CHARLES, 111. - 
piučio 3 d., šeštadienį 
rengiamas piknikas Evergreen 
parke, St. Charles, III. Pikni
kas prasidės po pietų ir tęsis 
iki vėlumos. Pikniko tikslas 
yra suteikti paramos Petrui ir 
Marijonai Bernotams. Rengė
jai nedaro pelno iš to pikni
ko. Pelnas eis minėtų asmenų 
paramai.

Kviečia visus Rengėjai.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741-—1742 
J. 1?'• 1^1 UD Ii. IKTH

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas w8b 
metus kaipo patyrė* gydytojas^hb 
mirga* ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniška* liga*, 
vyrų, L.‘ 
Jausiu* metodu* 2 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan 0* 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare, 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai;

Hrde Perk 0755 ar Central 7484

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGilKll AVENUK 
Telefonus Virglnia 0086

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
0*8 v, v. Nedalioj pagal sutarti

klausimus bimbinis 
kad ji gyve- 

buvę jokių truku- 
jis nėra buvęs alkanas. 

Bagoėius užklausė:

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Ofl.ua Ir Itoddoucllu: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto, nuo 
1Uu8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki i p.p. 

įsi. lava y jerric sosi.

J. F., EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yarda 1741-1742

A. 1MEA.SA.LSKIS
Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Plače Phones Canal 2515—•

lems
II irių
jie Inoj apsimetu durneliais ir 

spaudų šaukia, kad 
reikalauju paliuo-

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Ceriu n k Romi (W. 22 Ht.) 
Ofiso vitliiiidos: Knsdlon nuo 9 iki 5. 

VhIuiniIm: Pnncdfllio. Komio* Ir 
PštnyAlos 0 Iki 0 

Tritomis Canal 1175
Namai: 6459 H; Rockvoll Street 

Telefonas Itepubllc 9600

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street_______________Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

Mtl 474h tUrwt 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Ramdo 1 imnal sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
OflM. 4040 Ha. ABHbAND A V K.

Ofl.0 vul.i Nuo 2 Iki 4 Ir nuo B Iki 8 
vak. Nedalioj pūgai suturi m* 

Ofiso Tsl.: Boulavurd 7HBO 
Namų Tol, Prospect 1980

TeL OCce Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8896 

Dr. Susaima Slakis 
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir subatomi*

Bagoėius, užklausė Zarubos: 
ar tavo gyvenime nėra truku
mų, ar visada dirbi, ar lavo 
poli dirba, ar turi namus, ar 
esi .sočiai visada pavalgęs? Į 
visus 
Zaruba a įsakė 
irime nėra 
mų ir 
Tuomet 
Tai kokiu liksiu niaršavai į 
VVasbingtonų kaipo alkanas, 

tų prolo- 
Tuomet Zn- 

pabalo ir nie- 
kiausimus ne
laiko pertrųu- 

proeeduros Za- 
tcisnmbučio

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—41 

Seredomis ir nedšL pagal sutarti 
Re*. 6631 So. California Avenue 

Telefoaa* Republic 7868

Jus, draugučifti, berelkalo 
durnelių roles ^Didinat, nes 
darbininkai puikiai atskiria 
politinius kalinius, ypač so
cialistus, nuo kontr-revoliu- 
oionierlų, ko, žiųomii, jus dar 
nemokat ir nepajėgiai alskir-

UyilyJdt tuojiiii hii
Viu'iiilluini, Vulkiil iiiArbIu jin,, 

i'i'kiiiiimiiliiiijH Jhh. >10 m). 
II l| lAuui'illiolik J.)IiIAIi4UhIhm 
lllllH llInltftlM,

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
■pedalybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4. 7-8 PJf. 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 8656

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 _

Vienu kanadiUka ir trys ame 
rikūniškos špygos kišenėje

Smetonai
Vienas Winep^giells praei 

lūs savaites “Keleivyje** rašo 
kažin 'koks paukštis iš Kana 
dos skris j Kaunu. Kas jdo

Ar Ilki kų dideli vyrai skel
bia, kaip pralotai, vyskupai, 
kurdinulal? (iulguuskas at
sako: tikiu, reiškia, komunis
tas Ilki j <livvi).

Jonas Grybas buvo prisiekęs 
kaipo liudininkas, bet pama
lęs, kad reiks spavirduliu už 
komunistiškus grivkus, pabė
go nuo liudininko kėdės. Mal, 
jis yra Mass. valstijos lietuvių 
komunistiškų kuopelių orga- 
nitulorius, lai bijojo prisipa
žint likis j dievų; nešinus nie
ko apie komunishis, bei “Lai
svės” neskaitys. Kuimiuistai 
Olga Zambienė ir Tcul'ilius 
Sarapas užsigynė teisme, kad 
“Laisvę’* juodu skalių.

Buvo gardaus juoko, kuo
met visi komunistai pasisakė 
nepažystų Antano Bimbos Ir 
Roko Mi/.aros. Ant galo blm- 
biniai provininkai pastato sa
vo svarbųjį liudininkų prieš 
bendrovę Andrių Žambų, 
bimbinių valdymo laikais bu
vusi bendrovės sekretorių. 
Zninbn, bodamas sekretorium, 
vienais metais buvo išrinktas 
delegatu nueiti pas Suomius ,i 
ccntralinj komitetų, prlruoši- 
mui planų dėl maršavimo j 
AVashingtonų, I). C. Bet dė
lei didesnio revoliucingumo, 
Znruba pats užsirašė, kad yra 
delegatas kaipo alkanas mar-

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

beatsakė. T 
kos 'teisminės 
r ubą bėgiojo po 
koridorių, galvų susiėmęs bė
davojo, kad nesužinotų apie 
jo alkanumų Norwoo<l Press, 
knygų spaustuvėj, nes visų 
laikų jis dirbdavęs pusėtinai 
gerų algų imdamas. Užpykę 
dirbtuvės viršininkai jj galį 
išvyt kaipo bloferj.

Tai šiaip komunistų užves
tas teismas prieš svetaines 
bendrovę užsibaigė kaipo cir
ko klaunų komedija. Palys 
sukišo advokatui savo sunkiai 
sukolvktuotų pinigų, taipgi ir 
bendrovei pusėtinai iškaščių 
padarė. Tas viskas buvo di
riguojama centro biuro, iš 
Brooklyno “Laisves“ pastoges. 
Visi biiiibiiiinkų įnešti klausi
mai teisman tapo išmesti į 
sųšlavynų ir byla panaikinta.

Šis kvailas musų kolonijos 
komunistų pasielgimas turėtų 
būt gera painoka ir kitų ko
lonijų Bimbos sekėjams. Na
bagai, pralaimėję (eismų, ne
sigiria per savo spaudų. Tyli 
kaip peles sulindusios po šluo
tų. Lyderukai bando negra- 
motnom savo moterėlėm aiš
kint, buk jų advokatas buvęs 
negabus

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Are.
2 lobo* 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nediliomi* nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880

K.P. GUG1S
ADVOKATAM

M Irsto oflmiM—127 N. Donrborn Ht. 
Kmnl). 1481-1484—Tol. Centrui 4411-2 
Nuliui ofImhm—-H323 Ho, KiiImUmI Ht. 
VnliiiidoN vnkurnlN nuo 0 Iki 8:li().

Tol, BoulevMfd 1810 
KatvIrludlunlulM Ir Hukinudloniul*—> 

iiiurul NuturlioN,

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

3147 S. Halsted St
Uturn. Ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v. 

1616 AITO BOULEVARD
Pun. Ser. P6tn. Sub. 10-8 vai. vak. 

Tel. Chicugo Hdghta 1181

DR. J. E. S1EDLINSKIS 

djuW^eMR&ci8 
GAH DENTIHTAH X-HA¥ 
414:) ARCHER A V.. Cor. Fr.ncl.co 
Tol, offleo Litf. 8000: roH. Virir. 0069

Dr. C. K. Kliauga 
DcniiNtftM

Valandos nuo 0-9
2420 Wcst Marųuctte Itoad
arti Wcatorn Avo. Homlock 7828

užaugino farmeriums 
Daugelis jų nphiikė 
žios 
sunaikinimų 
ir gerų dirvų 
riai perka sau 
naujausios mados. Važinėjasi 
Ir susiranda gerus ir smagius 
laikus roadhauzė|e ir^kilur. 
Išnaikinus gyvufcwh^LJ>rHg.v« 
venimas neapsalira il
go. Bicdnas žmogus mėsos jau 
negali gaut nė paragaut. Prie 
to, dar uždėjo sales lax.es. 
Sales taxes irgi nesutvarky
tos. Lupa kas kiek nori. Vie
ni biznieriai centų ima nuo 
5 centų, kiti nuo 10 centų, tre
ti nuo ,15 centų ir 1.1. Kas kam 
galvon atėjo, kiek kas nori, 
tiek ir ima.

Amerikos biednuomenė ne
organizuota ir kantri. Ji ba
dauja, kenčia ir moku. Lai
kraščiai bustina - šaukia, kad 
laikai gerėja, biznis eina. Biz
nieriams biznį taiso “sules 
laxes“. Farmeriums nuo 
Roosevelto valdžios tūkstanti
nes dovanos. O darbininkai 
gali dabar eit pas farmerius 
ir sau pasidaryt pinigų gau
dami užmokesčio 60 centų j 
dienų. Viskas einu “geryn” 
kaip iš pypkes! Pernai va
sarų du čia dirbo 7-nios ang- 
liakusyklos. O jau šiemet tik 
3 ir 
sykių 
nai <

ten Išeiti Ir kaip kų pnmatyli. 
Nu, o dubar, kuip tėvui nedir
bu, pinigų neturi, huvo val
kams nieko nugai duoti, Nu
dirba tėvai, nedirba Jų vaikai, 
ir misikiiUimiil kasdien didė
ja. Tik veža Ir veža už vl- 
HoldiiN iHiHiknltJmuN ir mcihin 
Ir Jaunus | Vnmlnlla pataisos 
InrmiiN, Demokratų roosevol- 
llnė Ir hornerlnė lllinojauH 
valdžia gul ir Ivykdins šioje 
šidyjt' “prosperily“, kai vIhuh 
darbininkus stiklmš j kalėji
mus Ir į Vandalla 
1’nrmiiH,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optomotrlcaily Aklų SpoclaHatiui.
Piilougvin* aklų įtempimų, kuri* 

e«ti pnežuHtlml galvon Kkuudšjimo, 
avalghno, aklų aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudama aklų karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tollregyste. Priren- 
Su teisingai akinius. Visuos* ateiti- 

muos* egzaminavimas daroma* su 
elektra, parodančia mažiausia* klal- 
dar. Speciali atyda atkreiptam | mo
kyklos vaikus. Kreivo* aky* atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daigely atsitikimų akys sutaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvai* Išmokėjimais 

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

DR. G. SERNER 
LIKTUVIB 

^^^Tal, Yard* 1820
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisus Ir Akinių Dirbtu v*
756 Wcst 35th St 

kumpus Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

NedšHomis nuo 10 iki 12 vai. dienų,

NOinVOOD. MASS. - Jmi 
buvo rašyta <lienrnšly|c "Nuu- 
jienoM'“, kiiip vielai Antano 
Bimbos pnrnpijonni, nrbn kl- 
tnip Lsiikunt, ”ščyrleji“ komu- 
nhhii buvo patraukę Ameri- 
i'ikoa Lietuvių Piliečių Bend
rovę j valdiškų teismų. Da
lykas buvo loka. Minėtu ben- 
ilrovė turi pasininčius svetai
nę. ir prie tos avetainėa prisi
rašė II naujų narių. Minėti 
nariai buvo priimti vienbal
siai kuone visi. Draugijom 
įalalymais einant, galima pri
imt naujus iiurius paprastai 
didžiuma susirinkime esančių 
ir balsuojančių narių.

Laike balsavimo komunis
tai pabėgo iš susirinkimo, pro
testuodami. buk priimant 
naujus narius į bendrovę rei
kia trijų ketvirtadalių balsų. 
Komunistams išbėgus laukan, 
nauji 
gavo 
ketvirtadalius komunistų rvi 
kalaujamų balsų.

Praslinkus kėliniui 
susirinko visi kovingi 
bažnyčios parapijom)! 
tarė pamokyti socialfušistus 
su pagelbu teismo. Pirm ei
siant pas amerikoniškų teisė
jų. “proletarų” vadai dar su
ruošė vadinamų “darbininkų 
teismų". Sušikvielė 11 mote
rėlių ir vienų vyrų, kurie apie 
aukščiau minėtos draugijos 
biri m us bei konslilucijų nie
ko nežino, nes nei vienas jos 
nėra malęs ir prie draugijos 
niekad nepriklausė. Pildy
dami ščvrai bimbinės vienos 
neklaidingumų artikulų, jie vi
si lyg vienas Piliečių Bvmlro- 
vę pasmerkė kaipo konstitu
cijos laužytojų. Pagalinus 
draugijoj pradėjo kelt lermus, 
reikalaudami išvaryti naujus 
narius laukan iš bendrovės. O 
toliau bimbukai ėmė gryninti 
bendrovei teismu.

Buvo pasiteirauta Ino klau
simu pas advokatus, kurie visi 
juokėsi iš komunistų grųsini- 
namo teismo. Komunistai nu
sisamdę advokatų ir traukia 
teisman. Bendrove nusitarė 
paimli advokatų F. J. Bago- 
čių. Tuo tarĮiu advokatas Ba- 
gocius buvo S. L. A. seimo, De
troite, Mieli. Nebuvo kam ar- 
gumenlais Bimbos Žalnierių 
melus atremti, ir pastarieji su 
savo skundu įėjo į teismų. Po 
to komunistai pradėjo žuva- 
vimą dolerių, kad nugalėjus 
“proletariato” priešus. Visoj 
Mass. vahsijoj, miestuose ir 
miesteliuose, jie rengė koncer
tus garsiajai “darbininkų la
bui“ vedamai provai.

Na. ir galų gale atėjo links
moji komunistams diena — 
teismas. Prieš prasidėsiant 
kvotimui teisėjas Johnson, at
sisukęs į visa grupę, pratarė: 
Be reikalo jus čia visi sėdit, 
verčiau dirbtume!. Bet jeigu 
jus norit teismo, tai ir prade
dam.

Iš komunistų skundo Bago
ėius lik krėtė juokus, dėl ku
rių net teisėjas juokėsi. Jonas 
Kasparas skundžia, buk ben
drovėj panaikinta apšvieta, 
nes sklejie yra klubruimis, kur 
su valdžios leidiniu pardavinė
jama alus, 
rui pastebi 
munšainų 
komunistų piknike prie mažų 
vaikų, tapai areštuotas ir nu
baustas”. Vyrukas pabalęs at
sako, kad taip.

Komunistas Juozas Galkau- 
skas užsigynė esųs komunis
tas, ir esą negirdėjęs, kad ko
munistų partija yra Ameriko
je. Klausiamas, ar tiki į die
vų atsako, kad jis esųs perma- 
žas apie dievo buvimų spręst, 
— apie tai tik dideli vyrai kal
bų ir rašų. Bagočius klausia:

TOBONTO, Cnmuhu - To
ronto yru loldžImmiH komuni
nių InlkrnšliikiiH,* itui’himo, b© 
piiHomiHlų žinių Ir Kulionių, 
nieko geresnio nėra, Kili p pn- 
proNlni, komunlHlnl yrn užhI- 
h py r v 
eiiiIlNltiH 
viiIIČh laidojo Jlv gnaibo “Ke
leivį*’, “NauJIenaH*’ ir vloll- 
niuH hocInIiHllnėH minlles žmo
nes; InbiiiuHia dėllo, kad pa- 
Nlarieji noHutinka dėtis su jais 
| bendrų frontų kolei komu
nistai neparodys savo tikro 
nuoširdumo. ,

O tas nuoširdumas Ims lik 
tada, kada komunistai pasa
kys; kad jie reikalauja hiis- 
vės politiniams kaliniams ly
giai visose šalyse, taigi Ir So
vietų Rusijoj. Dabar gi, vos 
lik priminus musų komunis- 

apio iiaiiuosnvimų po|i- 
kalinių Sovietų Busljoj,

niauja šiuo dalytai* tul gali
ma druidui pasakyti, kud tnl 
labai mlzernas paukštis Išskri
do iš Toronto,

Toks paukštis Iš tikrųjų, da
ro gėdų visam Knmidos ko
munistiniam Judėjlnnrl (lary- 
Uim, kud Kanadoj jnn nėra 
tinkamesnio žmogaus), kaip 
M. (luoba, kuris išvažiavo į 
pasaidlnj Jieliivlų kongresų. 
1'iih žmogus dar lik porų me
lų kaip pradėjo nielslls Mask
vai, Ir bendrai labai mažai Iš
silavinęs, nors per tuos porų 
melų pasidarė nemažas aki
plėša; bet Juk lo neiižbuikn. 
Aš lleslog islebhiosl kodėl J 
išrinko, Bendrui paėmus, v - 
sal nesuprantama kodėl ko
munistai nularė dalyvauti la
me kongrese. Nejaugi Ilk dėl
to, kad nuvažiavus parodyti 
Špygų kišenėje p, Smetonai? 
Jeigu liiip, lai ho abejo luo
mo! gali bull paloislnlmas ir 
siunllmas lokių delegatų, kaip 
M. (luobu,

Telefoną* Yard* 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Arena* 
Ofiso valandos:

Nuo 10 Ud 12 diena. 2 fld 8 po plotu 
7 iki 8 vai Nedll. nuo 10 iki 12 

Re*. Tolephon* Plasa 2400

apie suvirš 20 angliuku- 
šioj apielinkej. Per

lai’ koletų galvių išbru- 
Bet šiemet nei vienos. 

Nieko nebudavoja, nei stato. 
Niekur nedirba. Bet buržu
jams ir jų laikraščiams lai
kai gėrėja, ir gana. Kų čia 
paisyt: juk demokratų par
tija valdo <šalį, (ko dar 
daugiau norėt?

Liepos 27 dienų, vakare 
kaip 9:45 vai., įsiveržė 2 ban
ditai į Roxy teatrų ir pasigro
bę $300 prasišalino. Apiplėši
mai įvyksta tai vienur, tai ki
tur kiekvienų dienų. Net jau
nų metų vaikėzai patampa 
plėšikais. Bet tas nei neste
bėtina. Juk ir jie norėtų šen.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
w__________ Physical Therapy

an(j Mi<Wfe 
<1030 S. VVrHtrrn H Avit, 2nd fl4K»r

H II Hemlock 9252
SmVaBO Patarmių j u prie 

i gimdymo nftmuo
ho ar ligoniaiJHO, 
duodu 
electrlc 
mejit ir magne* 

MMh tie blankctH ir tt,įį01Įjfl■ MoborhnH ir iner-
■■■■■■II rinom* 

mal dovanai

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 Hoiilli Aslilinid Avi'iiuo, 
IIom. (1515 H, lto<*kwdl Ht. 
Tdi’pliolio: lloimblki 97211,

Kom, 1227 H. 50 Ave„ Cicero 
Tduphoiui i Clcoro 5305,

Tel. Boulevard 5914 Dien* ir Naktį 
Ofho Valandoe nuo 2 Iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedil. nuo 10 Iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisą* ir Rezidencija g
t. 3335 So. Halsted 8L J 

CHIOiGO. ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Bes. T*L Dm*l 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* fa? Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaiku ir rišu 
chroniiku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted 8t. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne- 
dlliotni* fa? tventadipniato 10—12

LookOut

WORMS! 
iiinrinillrt rhI 

»Jlti yru 
litrini* vidluniiH 
IHH'lll I IiinI iru u 11 n

Laidotuvių Direktoriai

Al nnrviiolu Ir ncritnil 
turi HlUlvyjn Kirminui ,.... 
mi Itnhm Ainihrlll Klrniliml) 
liiivojlnul ihh'hIu Ir 
(inU. Ir HUiuiiiUHloniH I)

Ni'iiihtoml Idrinlmj ................... .........
| m'iIIvI bu imi imk iUm, IuiiiuhIhIm, Jutim* 
urbti u'nrlmil vmiiliiiil'. h'u rk n imi ui, m.vvii- 
liid Ir Aithlimii vIuIom yru kili Aidthilui 
til 1)1'1'11,

Bukli mirirylioji' I 
ihhvno'H 
A|)Ui'l(vrlul 
llnnul liŲI 
Imli'llN uh

Jayne'sVermifuge
PARDAVIMUI PAS

PLATT DRUG CO.
1801 HO. ASHLAND AVĖ. 

Pilone Canal 0330
............ ' ,l,""7 " —'

AKUŠERES

Fui'meriiil 'kuitinn bedm'- 
bhiH, knd šie uolini dirbti ptiH 
juos dabartiniu pinties laiku. 
Bedarbių Šelpimo ponai irgi 
Hiiliiiko pašalpų. Suko, eikite 
pus farmorltiH dirbti, darbų 
yru. Bei kaipgi Išllkrųjų yru, 
kad bedarbiui nenori eit piiH 
furmerluH dirbti?

SvarblntiHla priežuHllH Dėji
mo pus l’armerhiH dlrlill tai 
tu, kad fermeriui Iiiliul ma
žai moka, ir kad pasigavę 
žmogų durliininkų, tartum ko
kį NcncHiihi laikų vergų gata
vi Nuplėšyti. Nuolat rėkia ir 
rėklu. Tik greičiau ir greičiau 
paslskuliink, tu lingini, toks 
ir toks. Žmogus bedarbis, Iš
buvęs per kellollkų mėnesių 
be jokio darbo, menkai, pus
badžiai besimailinų, dabar iš
ėjęs į laukų ant karščio su 
virš 90 laipsnių išlikrųjų nei 
neišgali perdaug skulilnlis, ir 
daugelis neatlaiko. Padirba 
valandų-kilų, nusilpsta ir krin
ta. O už darbų moku ferme
ris Ilk (10 centų dienai Ir vie
nų kartų duoda pavalgyt. O 
jeigu valgyt neduoda, tul mo
ka vienų dolerį. Darbo dienos 
ilgis nuo saulės užtekėjimo iki 
jo.s nusileidimo. Ir toks dar
bas neilgam. Padirbai 2-3 die
nas ir darbas pasibaigiu. Be
darbiui pradėjus dirbti, kad 
ir vienų dienų jis išdirbu, jau 
pašalpa jam sulaikomu ir jis 
jos neguunn inužiuusiu per 3 
savaites.

Fa n nerių <1
yra išpuikusių 
darbininkus jii 
šio. Roosevelto adminlslraciju 

ragus.
vuld- 

t ūksiančius dolerių už
kiaulių, galvijų 
. Dabar farnie- 

nulomobilius

Ofl.ua
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O LIETUVIU ŽINIOS
111 1*11111 A1A ’ Bnpra&llUI plglOM 
ip IdlIlltJV kieriy triksas.

rūšies polltl-

inkai Broliai ir seserys, prlslarll- 
nu* rinkimams žhiuklm už kų
savo balsų atiduoti. Nopnr-

rlų laikraštis. duokim savo balso tik už pri- 
osa", yra lol- žndus. Atiduoklm savo balsus 
omų dvasioj.į už nuveiktus gerus darbus.

tas laikraštis, Kuomet Žmogus užsitarnauja, 
informacijų. | tai ir užmokestį lai gauna.

per Alų metų —-Snmns.

Gražus išvažiavimas
ėnoslus buvę 
irbininkai pra- 
irbnmų dienų; 
niunkai, kurie 
irbio jie prn-

ar dirba 121.- 
Algų jie gau-

O 1929 mo
kų dirbę 179,- 
avę $'299.000.- 
id prie repub- 
racijos buv\ 
tas laikraštį 

gina paslėpti 
ono lloovori) 
lentė badų ir 
iek republiko- 
momenės tar
nas laikmatis

aitliuoja, kiek 
i n inkai prara

dot nepasu
ks streikuoti.

CLEVELAND, Ohlo. — Po- 
vai, gražiai prisirengę, įvažia
vo Alos šeimynos: M r. & Mrs. 
MiltCnai, M r. & Mrs. Gieevi- 
Člai» Kubllskai, '.Innkan’skai. 
Vaičiui—viso kokios aštuoniom 
šeimynos. Išvažiavo j (♦altu 
Mills girias.

Nedėidionis buvo gražus. Po 
Uolaus buvo labai tyras, kve
piantis oras. įvažiavusioji tu
rėjo ir bačkelę gardaus alučio. 
Ton buvo muzikantas, buvo dai
nininkų. Visi gražini linksmi
nos per visų dienų,

Šitokios pramogėlės tyrame 
oro yra kur kas vertesnės, nei 
praleidimas laiko mieste kur 
nors alinėj. Ačiū musų biznie
riams Miliūnui ir Gieevičiui už 
jų triūsų ir surengimų šio iš
važiavimo. Gerai butų tokius 

>1

išvažiavimus vasaros laiku tu
rėti tankiau.- Buvęs.

Gal dalyvaus “Nau
jienų” piknike ir gra

žuolių konteste
♦ft.il>... fc. MJMUU X MUS

M r či Mrs. Kamuoliai Ir Pet
ras Miliauskas, o taipgi Auna 
Kulblsklutč šiomis dienomis ap
leidžia Clevolandų Ir vyksta 
atostogoms j \Vosl Vlrginhi. 
Pakeliui mano užsukti | "Nau
jienų’* piknikų, jeigu* viskas 
eis gerai.

Annui Kulblskiutč yra jau 
"Naujienoms” žinoma kaipo bu
vusi kandidatė | "Misa Naujie
nos" iš Ohlo valstijos. Gal ii 
toks ta proga ehleaglečlmns 
pamatyti p-lę A. Kulbiskiulę.

—V. M.

Viešieji darbai
Kaip visiems yra žinoma, tie 

viešieji darbai tai vos, vos 
pradeda judintis. Blodnl žmo
nės laukia jų net akis išpūtę 
Ir vis nesulaukia. Iki Šiol iŠ tų 
darbų nebuvo nieko daugiau, 
kaip tik raminimas vargingo 
žmogaus širdies. Bet, rasi, po

vai jie ir išsijudins. Pas mus 
Clevolando jau šiomis dienomis 
daug bedarbių lapo pašaukta 
darbui.-—V. K.

Tai retenybe
t. ' i-?. ft ■1 AAriiT

Vienas žmogus Clovohinde 
šiomis dienomis šventė savo 52 
motų sukaktuves. Per savo 
gyvenimų jis turėjo 75 opera
cijas. Jisai dabar sako, kad 
daktaro peilio jau nobobljųs, 
kad operacija pasidariusi jam 
paprastu dalyku.

Jo Ilga, lai kojų g|slų suti
nimas, Kai daktarai Jam kojų 
praplauna ir kraujų nuleidžia, 
tnl tuomet kurj laikų jis būna 
svokias--iki vėl gjslos sutinsta.

—V. M.

Tikri stebuklai su 
tais ordenais ir 

medaliais
-v. umu.iuuu*'>a

CLEVELAND, Ohlo.— šio
mis dienomis musų lapelio re
daktorius tapo apdovanotas ko
kiu tai ordonu ar modaliu. Sa
kau, tie ordonai taip dygsta, 
kaip grybai po lietaus. Gai 
būt, kad modaliai Lietuvos val
džiai atsolna visai pigiai nu
kalti.

Bot koks puikumas to m Ūsų 
redaktoriaus I Net savo atvaiz
dų (dėjo lapelio pirmame pus
lapy. Teisybę pasakius, jis mė- 
gln savo abrozų ir be modalių 
tame lapely užlipinti-— gal būt 

todėl, kad tai Jum nieko nokei 
nuoja.

Na, tiek to* apie jo abrozų 
iJabar klausimas, ar Jis yra 
užsitarnavęs tų ordonų arba 
modali? Kų Iš tikrųjų Jis yra 
nuveikęs? Teisybę pasakius 
nivko. Išėmus tai, kad parašė 
menkų pasakaičių, kų-gl daugiau 
jis atliko? Ar daug jis prl 
sldėjo prie Lietuvos laisvės at
gavimo? Ar daug aukavo Lie
tuvos laisvės aukurui? Tm 
klausimas. Tie, kurio dirbo, 
aukas rinko, kurio lalsvmiorių 
kariuomenę organizavo, kurio 
Lietuvos suvargusioms drabu
žius rinko, kurio Laisvės Var
pų pirko ir jam aukavo—tiems 
modalių nėra,

Lapelio redaktoriaus pasa
kaitės—taip. Bot Ir jos buvo 
Išleistos Žmonių aukomis. Bo
dus, Lietuvos valdžia turėtų 
žiūrėti, kas tikrenybėj yra me
dalio vertas, ir lų pirmiau juo 
apdovanoti, 'liesų pasakius, 
mano nuopelnu, ar kas gavo 
modnl), ar uogavo. Bot aš ži 
nau, kad Clevolando Ir hitui 
yra dar tokių gorų Lietuvos 
mylėtojų, kurio skelbė šiuos 
žodžius: “Lietuva, tėvyne, aš 
tavo myliu”, Ir dar: “Dėklm 
aukas, kad ir paskutln) conlų. 
Llelua už Jurų badų kenčia”. 
Tai šioms reikėtų gero žodžio 
ir padėkos Iš valdžios, o ne 
tiemų, kurio koletų menkučių 
pasakaičių parašė.

Gal Šitaip kalbėdamas aš Ir 
padariau klaidų. Bot tegul vi
suomenė pažiūri ir pagvildena 
klausimų, kam ištikrųjų reikė- 

lų gauti tuos ordomis arba me
dalius.

Tupi šarka ant 
tvoros

Tupi Šarka ant (voros Ir dai
rosi, Ir klausos......

Kad štai ir lenkai susipešė. 
Jie duoda ratilo progrnmus kas 
sekmadienis 12 valandų. Bū
rys kitų lenkų pradėjo duoti 
kitų programų — Irgi tų pučių 
12 valandų. 11d reiškia, kad 
du lenkų programai yru trans
liuojami Ino pačiu laiku. Kimi 
sytojai dabar nebežino kurio 
programų klausytis.

Neturiu draugų
Jus visi gerai žinoto, kad kn- 

Žlnkur dingo Spragilas Ir Stliv 
pas, Tetulė ir kiti jiems pana
šus prlotollal, Aš negaliu go
rų žinučių gauti apie musų Ka
ziuku. 11d tikri mano vargai, 
ar nu? Kų jus sakote apie 
tnl ?

Vestuvės, varpui, Ir kitokį 
burškakd

Visiems aišku, kad dabar yra 
sunkus laikai. Bot kas nori ap
sivesti, tai nežiūri sunkių lai
kų. Ima ir apsivedė.

šiomis dienomis apsivedė vie
na toki porelė, kuriai ženklų 
davė varpui. Vestuvėse buvo 
linksma, o po vestuvių atėjo čiu- 
rity vizitorius ir suko, kad 
jums, esu, reikėjo no apsivesti, 
bot pirmiau darbų susirasti, OI 
tau ir vestuvių varpai; toko Iš

glrstl kitokį barškalai.
Tupi šarka ant tvoros 

jau seniai nori apsivesti, 
kadangi dabar yra tokio ; 
laikui ,tui, pagalvojus jai 
vedybas, per visų jos k 
šalti šiurpuliai kaip Šratai 
rla. Ar nu hdp?

Tavernos bėgioju
Iš tiesų atrodo keista, 

tavernos gali bėgioti. Mat 
nns priotulls sakė, kad jis 
tęs, jogui tikrai taip buvo.

Bot aš patyrinu kų kitų, 
ronybėj no tavernos, bet j 
vlnlnkal bėgioja vienas pu 
tų Ir apžiūrinėja, klok 
turi gorų koMtumorlų Ir 
tas ar kitas moka prilr 
tuos savo lankytojus. ( 
jau vlskų patiria ,lnl tok 
patentų vartoja Ir savo t 
noj. Kai kam kito pat 
gelbsti, o kitam būna visi 
košor.

Na, Ir susikalbėk tu, ka 
rl kai tau sako, kad tav 
bėgioja. —Su Snapu.

Draugystės nyk
'Foko kalbėtis su Av. J 

draugystės sekretorium. 1 
kėjo, kad Jau drmigyslė 
likviduoti savo veikimų 
narių jojo teliko vos 25 
ot kas atsitiko su drauj 
kuri turėjo apie 1,000 i 
Butų gerai, kad ir mos ( 
lundlcčlal turėtumėm 
draugystę, koki yra Chl 
Lietuvių Draugija. Ar n< 
gerai?—S. S.

.o

RINKSIM “MISS NAUJIENOS 1935”
Linksminsimės, Gersim, Valgysim, Šoksim, Pasikalbėsim, Pasimatysim su Draugais, Tai Bus Tikras

Chicag'os Lietuvių Kongresas
Visi Busim

BIRUTES DARŽE
* • • 1 •

C. WENCKUS
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Įžanga visiems dykai

Visa Publika ir Gražuolės Bus Nuimta į Spalvuotus Krutamus Paveikslus
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Apžvalga
KONFISKAVO KNYGĄ

KAIP BOLŠEVIKAI IŠNAUDOJA ŪKININKUS

Vienas Amerikos korespondentas, Wm. H. Stone- 
man, kuris jau ilgokų laikų yra praleidęs sovietų Rusi
joje, rašo iš Saratovo apie vargingų Rusijos valstiečių 
gyvenimų. Samaroje, kitame mieste prie garsiosios upes 
Volgos, jisai turėjo pasikalbėjimų su dviem “kolchozų” 
(kolektyvių ūkių) darbininkais, atkeliavusiais į miestą 
pirkti duonos. Vienas tų darbininkų, Feodoras, paaiš
kino, kodėl jisai ir kiti žemdirbiai turi pirkti duonų 
mieste: jie perka jų dėl to, kad valdžia atima iš jų grū
dus, nepalikdama nė tiek, kad jie galėtų išsimaitinti.

Imdama grudus is valstiečių, sovietų valdžia moka 
jiems pigiai; o kada paskui valstiečiai, neturėdami kų 
valgyti, eina pirkti iš valdžios krautuvių duonų, tai jie 
moka brangiai. Anot to “kolchozo” darbininko, valstie
tis moka valdžiai už duonų 20 kartų brangiau, negu 
kad jam moka valdžia.

“Aš gyvenu už šimto viorstų prie Volgos”, pa
sakojo Feodoras. “Kovo mėnesį jau mes buvome 
suvalgę visų duonų, kurių mums paliko nuo pereito 
derliaus, ir dabar mes perkame jų atgal iš valdžios. 
Valdžia, parduodama mums duonų atgal, ima iš 
mus dvidešimt kartų tiek, kiek ji už jų mums mo
kėjo. <.

“Kada ji rudenį renka grudus, ji moka vienų 
rublį už pūdų. Pūdas tai šešiolika kilogramų, o iš 
šešiolikos kilogramų grudų išeina daugiau kaip 
dvidešimt kilogramų, duonos. Tokiu budu mes par
duodame apie dvidėšinft kilogramų duonos už vie
nų rublį. Pavasarį, kada mes duonų pabaigiame, 
kadangi iš mus tiek daug buvo paimta rudenį, mes 
turime keliauti toli į miestų ir pirkti atgal duonų, 
mokėdami po rublį už kilogramų.”
Ar gali būt aršesnis žmogaus išnaudojimas, kaip 

šitas valstiečio duotas pavyzdys? Bet Maskva ir jos 
klapčiukai pasakoja pasauliui, kad sovietų Rusija tai 
tokia laiminga šalis, kurioje žmogaus išnaudojimas esąs 
visai panaikintas!

Rusijos valstiečiai ne tik yra priversti pirkti iš val
džios duonų, kurių valdžia iš jų atima už pusdykę, bet 
jie dar susilaukia už tai visokių persekiojimų. Bolševi
kiškas “įstatymas’* draudžia vienam asmeniui vienu 
kartu pirkti daugiau kaip du kilogramu duonos. Su
prantama, kad valstietis, gyvenus už šimto viorstų nuo 
miesto, negali kasdien į miestų važinėti ir pirkti kiek
vienų kartų po du kilogramu duonos (kilogramas tai 
maž-daug du svarai). Todėl valstiečiai bando tų nepa
togi! įstatyčių apeiti: jie eina po kelis kartus į krautu
vę, nusipirkdami kiekvienų kartų po du kilogramu, iki 
prisikrauja pilnų maišų; paskui tų prozivijų jie velka 
namo. Bet jeigu bolševikiškas milicininkas pamato val
stieti einantį su maišu duonos ant kupros, tai jisai jį 
suima, kaipo “spekuliantų”, ir įmeta į kalėjimų.

Vienas valstietis papasakojo korespondentui, ke
liaujant garlaiviu iš Samaros į Saratovu, kad toks at
sitikimas buvo su juo. Jisai turėjęs viso šešis kilogra
mus duonos maiše, kai jį suareštavo milicininkas. “Spe
kuliantas”, galų gale, buvo paleistas, bet duona, kurių 
jisai nešėsi, nusipirkęs valdžios krautuvėje, buvo jam 
atimta, z

O štai kokį atlyginimų už savo darbų gauna suva
rytieji į “kolchozus” ūkininkai. Pernai metais vienoje 
apyKardoje prie Volgos jie gaudavo tiktai* po vienų sva
rų (Pu§ę kilogramo) duonos ir 48 kapeikas per dienų. 
Kitoje vietoje “kolchozninkai” uždirbo kasdien po ki
logramų (du svaru) duonos ir 29 kapeikas.

Iš kur tad valstiečiai gauna pinigų duonai dasipirk- 
ti, jeigu už kilogramų jie turi mokėti po vienų rublį? 
Daugiausia, iš pieno. Valstiečio šeimynai yra leista lai
kyti vienų karvę. Bet bėda, kad anaiptol ne visi valstie
čiai turi po karvę. Net sulig Samaros apygardos komu
nistų partijos raportu (kurj minėtasai korespondentas 
laiko “padailinančiu”, melagingu) tik trys šeimynos iš 
penkių turi po karvę; vadinasi, 40 nuošimčių valstie
čių toje apygardoje dar neturi karvių. Matyt, Ameri
ką dar “nepavijo”.

Bendrai korespondentas pastebėjo visur, kur tik ji
sai keliavo sovietų Rusijoje, didelį prieštaravimų tarp

Algirdas Smilga, apie kurio 
knygelę neseniai buvo Šioje 
vietoje minėta, rašo mums to
kį laišką:

“Turiu garbę pranešti, 
kad 1935 m. liepos mėn. 9 d. 
Jums išsiųstoji mano knyga 
‘Musų Teismas’ Kauno mies
to Komendanto nutarimu 
yra konfiskuota, įžiūrėjus 
minėtoje knygoje ‘valdžios 
autoriteto žeminimą.“

KODĖL TYLI P. VINIKAS?

Tysliava paleido gandų, kad 
dėl kokių ten penktukų nesu
mokė j imo esąs suspenduotas 

prezidentas F. J. Bago- 
Iš to, ką Tysliava rašo 

SLA. reikalus, aiškiai ma- 
kad jisai apie juos nieko

KAIP ŽIURI LIETUVA l AT 
VYKSTANČIUS AMERI

KIEČIUS

SLA 
čiuš. 
apie 
lyti, . _
neišmano. Jisai teigė, kad esą 
nutarta “forklozuoti“ Chicago- 
je montgačių už 800,000 dole
rių 
zuoti”, 
vimai“, kurie buvo nutarta pa
daryti, yra atlikti ir jų suma 
nė iš tolo nėra panaši į tą, ku
rią Tysliava minėjo.

Dabar tas asmuo, ieškodamas 
priekabių prie adv. Bagočiaus, 
duoda “patarimą“, kad pada- .! 
rytų tyrinėjimą SLA. kontrolės 
komisija, nes, girdi, ji “tik 
viena kompetenitiška intdfptfč- 
tuoti savo organizacijos kon
stituciją“, — kas yra gryna 
nesąmone. Tysliava' niekuomet 
nėra skaitęs SLA. konstitucijos, 
jeigu jisai šitaip “aiškina“ kon
troles komisijos pareigas.

Bet kuomet žmogus, kuris 
visai nėra susipažinęs su orga
nizacijos reikalais (ir kuris dar 
kažin, ar yra jos narys), šitaip 
straksi ir kandžiojasi, apsimes
damas dideliu organizacijos 
“prieteliu“, tai negali būti abe
jonės, kad j ^naudoja, kaip sa
vo jrankj, kas nors organizaci
jos viduje. Ir yra aišku, kad 
tas, kuris tą rėkiančią mari j o- 
netką trūkčioja ant siūlo, ne
turi gerų tikslų. Nes jeigu jo 
tikslai butų švarus, tai kam 
jisai Tysliavai teiktų neteisin
gas informacijas?

Ar kuri nors SLA. kuopa yra 
užsimokėjusi centre “penktu
kus“ arba kitokias duokles, ar 
ji yra suspenduota, ar ne, gali 
tiksliai žinoti (kol tai nėra vie
šai paskelbta) tiktai centro 
sekretorius ir jo raštines tar
nautojai. Mes jau išreiškėme 
nuomonę, kad tas “informaci
jas“, kuriomis Tysliava švais
tosi, galėjo parūpinti jam tik
tai kas nors iš centro, — ne
žiūrint, ar tai buvo padaryta 
tiesiai, ar per kokius “tarpi
ninkus“, kad ir toliaus nuo 
centro gyvenančius. Kiekvienas 
supras, kad organizacijos virši
ninko diskreditavimas diskre
dituoja ir pačią organizaciją. 
Todėl p. Vinikas turėtą pasi
teirauti, kokiu būdu tokios dis
kredituojančios SLA. preziden
tą žinios patenka iš jo įstaigos 
į “Vienybės” špaltas.

Ir ar jos tikros? Ar iš tiesą 
yra suspenduota kuopa, kurio
je priklauso. adv. F. J. Bago- 
čius, ir ar yra suspenduotas 
pats Bagočius?

Kadangi Tysliava ir tie, ku
rie jj “įkvėpia“, tyčia stengia
si sukelti Susivienijime skan
dalą, tai SLA. centro sekreto
riaus pareiga yra painformuoti 
organizacijos narius ir visuo
menę.

ir kad jie dar “neforklo- 
kuomet visi “forkloza-

Negeriau yra bu politiniais 
Amerikos lietuvių pageidavi
mais bei reikalavimais, kurie 
yra itin rimti, kilnus, gražus, 
įtėvy nei vien gera beveliju.

Visa tai jau daug krtrtijr kel
ta viešumon. Tūlais laikais ban
dyta susiartinti su užjuriečiais 
šaukiant susirinkimus, susipaži
nimus. Reikalauta minįsterio ar 
bent departamento amerikiečių 
reikalams. Vėliau nusiraminta 
ir jau keli metai kai tylima.

Ar ne todėl Amerikos lietu
viai baigia nutausti ir užmirš
ti Lietuvą? Kas kaltas? — Mos 
patys. Nes nemokamo palaikyti 
ryšio; nekreipiame tinkamo dė
mesio į rimtus ir teisingus 
Amerikos lietuvių reikalavimus 
bei nuomones; nemokame 
nenorimo jų suprasti.

Amerikos lietuviai, tai 
prieškariniai “mužikėliai”, 
jie turi didelę inteligentiją, 
ri vaidina ncfnetfką rolę
Amerikos gyvenime. Ar ir tų 
žmonių nuomones nevertos dė
mesio ?

Todėl, jei šiandie DULR su
kelia sąjūdį, atnaujina gyvesnį 
ryšį, vertiniam tą visu rimtu
mu, bet drauge atsižvelkim ir į 
užsienio lietuvių pageidavimus, 
jų reikalavimus, kuriais jie Lie
tuvai nori vien gero, (cenzūros 
išbraukta).

bininkų klasė, kuri retkarčiais 
vartoja garinę pirtį, o beveik 
niekados švediškos braukymo 
metodos, bekeik dažniau suser
ga rsumatizntu.

Taipgi yrh žiriOmds /aktas, 
kad užsikrėtę tonsilai, dantys,

Ignazio Sifone

ar

ne

kū
ne!

bet mintis- nepa 
dėl įtos pačios prie *

sukrikę viduriai ,tulžies pusk“ 
ir panašus dalykai gana dažnai 
esti tiesiogine priežastimi reu
matizmo. Pašalinus čia sumi
nėtus neriormalumus galima ti
kėtis būti liuost/ nuo šios ligos 
ir taipgi iš jos pasigydyti.

Vertė V. Kaitneckas

Kelione į Paryžių
Novelė

(Tęsinys)
pasinaudojo 

kai didžioji 
užimtu majisinio fuzono

rtiompn- 
apgavike

Gerokam būriui kongreso de
legatų ir šiaip svečių iš Ame
rikos jau susirinkus Kaune, 
Lietuvos spauda ėmė plačiai 
rašyti apie amerikiečius ir jų 
santykius su Lietuvos žmonė
mis. Įdomų vedamąjį šituo 
klausimu, po antrašte “Anieri- 
koH Lietuviams suvažiuojant“ 
įdėjo “Lietuvos Žinios“. Tik 
gaila, kad Lietuvos cenzorius 
tą straipsnį apgadino, išbrauk
damas jame dvi vietas.

Vienoje “L. ž.“ straipsnio 
vietojo kalbama apie tai, kad 
amerikiečiai pareiškia savo va
lią ir reikalauja, kad jų balsas 
butų išgirstas; bot kas toliaus 
norėta pasakyti, j dienraštį ne
pateko, nes cenzūra nepraleido. 
Straipsnio gale vėl prisimena
ma, kad Lietuva turinti atsi
žvelgti j užsienio lietuvių pa
geidavimus, 
baigta 
žasties

Žeminus tą įdomų straipsnį 
paduodame ištisai:

Kasmet vasarai atvažiuoja 
nemažai Amerikos lietuvių, ku
rie aplanko gimines, pasidairo 
nepriklausomoj Lietuvoj, at
naujina senas pažintis, papildo 
įspūdžius, tūli ir pasilieka gy
venti. Kasmet mums tos eks
kursijos primena; kad Ameri
koje gyvena trečdalis lietuvių 
tautos. Tai milžiniškas mumš 
skaičius. Tai skaičius, kuriuo 
negalima nesirūpinti.

Suprantamą, tad įtrečdalis 
tdūtos yra gyvybinės reikšmės 
reikalas. Tautai ’iie vis viena, 
ar tas trečdalis išliks gyvas ir 
tautiškai sveikas.

Lietuvos istorija nuo emigra 
ei jos laikų tvirtai yra įrodžiu
si Amerikos lietuvių svarbumą 
Lietuvai. {

Amerikos imigrantai lietuviai 
milžinišką nuopelną Lietuvai 
yra užsitarnavę tautiškai, nes 
sunkiausiais priespaudos, laikais 
jie buvo lietuvių Jtautiško susi* 
pratimo kėlėjai ir augintojai. 
Amerikos spauda Lietuvai daug 
yra padariusi. į

Amerikos lietusiai politišku 
atžvilgiu nemažesni, jei ne di
desnį, darbą yra nudirbę. Lais
vės šaly, jie paty£ išmoko su
prasti laisves bei1 jų vertę, iš
moko jas branginti ir buvo* sa> 
vo rųšies politiška mokykla 
Lietuvos lietuviams, kurie jiaug 
ką ėmė pavyzdžiais iš Ameri
kos. Ir šiandie Lietuvos liau
dies platybėse nuolat yra gy-' 
vas Amerikos politinės santvar
kos pavyzdys. Daugelis lietuvių, 
sugrįžusių iš Amerikos, yra iš 
siilgę tos laisvos santvarkos, 
kokia yra Amerikoj ir jos sie
kia, ją stengiasi įgyvendinti ii 
Lietuvoj ė.

Ekonomišku atžvilgiu Ameri 
kos lietuviai Lietuvai yra padė
ję atsistatyti ir daug yra au- 

. kavę jai noromis ir nenoromis. 
Ir dabar kasmet, kad ir sun* 
kiais laikais, iš Amerikos Lie
tuvon ateina dar milijonai litą.

šie aiškus ir neginčijami fak
tai, nekalbant apie daugelį ki
tą teigiamumų, rodo, kad lietu
viai emigrantai Amerikoje Lie- 
įtUvai yra be galo daug nudir
bu, atlikę taurių ir kilnių sūnų 
pareigas motinai tėvynei, ku
riai yra daug aukavęsis ir da
bar tebesiaukoja.

Nenuostabti, kad Amerikos 
lietuviai tūlais atžvilgiais pa
reiškia savo valią ir reikalauja 
ją išgirsti. Juk tai kalba treč
dalis tautos!

Deja, toli gražu j tai pakan
kamai nekreipiama dčmesio.

(Cenzūros išbraukta)

SveikatosSkyriuš
ši Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIU 
DAKTARU DRAUGIJA

KAS DARYT, KAD NESUSIR- 
GUS REUMATIZMU

RaŠo Dr. A. L* GraiČttttOs

Jis 
tu, 
buvo 
ryjimu, ir puolė žemyn galva 
į geltonąjį ežerą. Bet vos 
pirma# vandens gurkšnis pa- 
Idiuvo jam į burną, kai visas 
ėmė aidėti nito įtūžimo Be
niaus riksmo:

— Nenoriu! No! Nenoriu!... 
Gana!... Galia!...

Savaime aišku, ir geltonasis 
vanduo buvo ne iš ko kita, o 
iš to pftt majiso košės. Majiso 
košėje dar ir prigerti!— To 
lai jau iš tikrųjų buvo gana. 
Ant kranto, apsupta kelių 
šimtų rupūžių, kvatojo, raitė
si nuo juoko didžioji velnienė. 
Benius buvo jau pusiau užtroš
kęs emajiso mirkale, bet čia 
jo širdis suplakė stipriai pas
kutinį kartą ir — budnikas 
ėmė Čirkšti. Tuo akimirksniu, 
neapsakomam triukšme, tarp 
žaibų ir perkunijos, išnyko ir 
urvas, ir dvokiantis majiso 
ežeras, ir didžioji gyvate su 
visom savo rupūžėm...

išreiškiamu 
tadh

reuma

žkelietis j narvo vidų.
Jokio atsakymo. Tarnauto

jas šuktelėjo dar kartų kitų: 
nieko negelbsti. Tamsoje iš 
lauko puses tegalima buvo į- 
žiureti pora geležim kaustytų

be pus
ta re

Benius buvo apleidęs Romų 
lapkričio 1 dienų.

Lapkričio 5 dienų, trečių va
landą naktį tas pats gelžke- 
lietiS, kuria jaiii buvo padė
jęs slapta išvykti iŠ Italijos, 
norėjo tokiu pat budu išga
benti į Paryžių dar vienų Ka
labrijos grjtefoinką. šis, kaip 
Vienos rielegalines, socialistiš- 
kos i organizacijos narys, buvo

už kojų 
Ištraukė

—Gal koks žmogus 
togos įlindo nakčiai! 
gelž'kcliclis.

Abu sukibę nutverė 
ir ištraukė—žmogų,
jie Benių, ne tiek gyvą, kiek 
įnirusį.

—Ei, tu!... Ar jau sugrįžai? 
—paklausė gelžkclictis.

Benius tačiau nieko negir
dėjo, nieko nematė. Jis vos be 
kvėpavo.

Vargais negalais pavyko ap
alpusį nugabenti į gelžkeliečio 
butą, paguldyti lovon, grąžinti 
jam gyvybę.

—Kodėl gi nepasitikai Pa
ryžiuje?... Kam grįžai atgal? - 
ūme klausinėti gelžkclictis Be
nių, kai šis atgavo sąmonę. 
—Ar nepatiko tau Paryžiuj?...

Benius tylėjo. Tik paryčiu 
jis ėmė atgauti žadą.

—Gera Čia! — buvo jo pir
mieji žodžiai. — čia taip 
ra!...

Ties lova, ant naktinio 
liuko tvaksėjo budnikas.
matęs budniką Benius įširdo.

—Stisimildamas!...
lauk tą biaurybę! Tai dėl jo 
visos mano nelaimes!... Pary
žiuje aš jau turėjau moterį— 
šviesiaplaukę, skaisčią, kaip 

____ _ „_____ __ v-, ____ Madoną, ji fyuvo padavėja ka^ .
policijos gaudomas. Gelžkc- Ivfhcje, vytas ją buvo panic-M 

tęs; ji turėjo gražų vaiką... ir 
ką manai! Tas prakeiktas 
budnikas ją nubaidė! Supran
ti? Aš ją norėjau nuramint, 
pasakyt jai: “Tu kvaila ož
ka! Budniko nereikia bijot.” 
Bet nebuvo kada. Ji buvo jau 
išnykus...

(Bus daugiau)

gc-

sta-

liniukas atsivedė kalabTietį 
pfie būgažo vagono, atidarė 
Šunų narvo dureles ir pasa
kė jam, kad listų į vidų, šis 
buvo bėtondąs, bet nespėjo į- 
kišti galvą, kai nustebęs iš
traukė ją atgal.

—Ten jau yra kažin kas!...
—Kas ten? — šuktelėjo gel-

-- --------------------1 į'i-,.,,/.i r ' -

Dr. Biorkman’as Siūlo kai 
kuriuos pastebėjimus^ kaip ap
sisaugoti, kad nesūsirgus reu
matizmu. Nereikia Čia priminti, 
kiek žalosite kančią* suteikia 
žmogui susirgusį reumatizmu. 
Reumatizmu suserga visokio 
amžiaus ir lyties žmonės*. Reu
matizmas apsireiškia raumeny
se, kauluose, kojų ir rankų rie
šuose. Iš pradžių toji liga ap
sireiškia su mažu skaudėjimu. 
Po trupučiuką skaudėjimas di
dėja ir didėja ir, galutinai, su
ardo žmogaus sveikatą. Tik 
dar taip, rodos, neseniai žmo
gus jautėsi tvirtas, sveikas, o, 
žiūrėk, už poros metų tapo in
validas/

Dr. Biorkman’as tiki, kad 
žmoguje pradeda apsireikšti 
reumatizmo liga, kada jo kūne 
sumažėja šiluma (temperatūra 
arba <medikališkai
žodžiu: “Hypothermis”) 
to žmogaus judėjimo organai 
pradeda gadintis ir su laiku jie 
visai pakrinka. Iš to įvyksta 
baisiausios sėkmės
tizmo ligos. Reumatizmas ir 
tos ligos pasekmės dažniausiai 
atsiranda pas žmones, kūrie bū
na veikiami šalčio, vėjo, drėg
no arba šlapio oro; net žmonės 
gyvenanti tropikalėj ir subtro- 
pikalinej juostoj nėra apsaugo
ti nuo susirgimo reumatizmo 
liga.

t Taigi ofo temperatūros per
maina, jei dar prie to priside
da vėjai ir drėgnumas ar šla
pumas, ir lietus, išaiškina, dėl- 
ko taip dažnai toji liga apsi
reiškia.

Dr. Biorkman’as tiki į brau
kymą (massage) po staigios I 
permainos oro, vejų ir drėgnu- Į 
mo, kad išvengus sukrekime ' 
judėjimo organą. Braukymas 
kimo dalių tikrai prašalina pa
voją susirgti reumatizmu.

Aukštesnė, turtingesne žmo
nių klasė, kaip Enropoj, taip 
Amerikoj, nesuserga reumatiš-* 
mu, nes jų daugiau prisilaiko 
asmens hygienos ir beveik kas
dien būna išbraukomi (masa
žas padaromas). ši pastaba 
neprivalo būt paneigta žinant 
kokios komplikacijos seka reu- 
matizmą. Garinė pirtis ir 
švediška braukymd kūno meto
dą prašalina reumatizmą. Dar-|‘

Išmesk

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija

Gausite NAUJ

knyga visam musę 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina* yra parašyta Lie- 
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

savo
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nu
taip pataria Lietuvos bankai

nuo

dienomis šapą

i

Misi

susirasti

jums reikia

NATHAN 
KANTER

ZALAGĖNAS 
šiuo pasauliu

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinas

išgy- 
dide- 
Ona 

posu- 
sese-

LIGONINES 
HOSPITALS

»12.00 
*45.00 
$15.00 

$1.00

STOGAI 
ROOFLNG

šeštadieni, 
2.00 vai. 
Tautiškas

pilių 
veno 
lianie

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų i 

symoT Pašai

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mus* skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastu ir nepaprasta 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančia čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir

TOLASH
šiuo pasauliu 
7:30 valanda 
Sulaukės 27 

gimęs Chicago,

Metines Mirties Sukaktuvės

>gM reikalauja patai
te mm ir m pbmh 
altuos pataisyti. Mm

dideliame nubudime 
Anicetas Rimdžius ir 

o Lietuvoj moterj 
dukterį Bronislavų 

žentą Petraiti ir

Mano, sugavę vagilia 
vusj bažnyčiose

Ind. Tą galvažudystę ji papil
džiusi už $500, kuriuos jai su
mokėjo Lang’o uošve, p-nia 
Dunkel.

Sulaikė kontraktą ang 
lies kompanijai

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

i ■

SiŠli

Prisipažino papildžiusi 
galvažudystę

CHICAGOS
ŽINIOS

Pavogė ir sužalojo dak 
tarą; jis mirė

Duodam Paskolas Ant Morgičiu
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F,

Rasta negyvas automobily, 
savo garaže, daktaras Henry 
Cummings, 51 metų, kurs bu- 

ligonines 
vice-prczidentas. Miręs širdies

Kam tas daiktas reikė 
jo vogti?

Išvyliojo iš moters 
$7,500

prašymu iš- 
indžionkšcną prieš Wil- 
Peterson, 7001 Sheridan

Daktaras negyvas 
garaže

Burleskos mergina 
keičiasi

vo Jackson Park

SIUSKIT PER <
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Skrynia duoti gaisro alar- 
mą tapo pavogta nuo 73 gat
ves ir Dorchester Avė. kam
po. Wdl, pavagiama įvairus 
daiktai, jiems išleisti arba 
priimti yra tam tikri specia
listai. Bet nė ugnėgesiai, ne 
policija negali suprasti, kokiu 
budu vagiliai galės pasinau
doti gaisro alarmo aparatu, 
t. y. kaip jie realizuos iš va
gystės pinigus.

buvo įsimylėjusi į Langą, ir 
galvažudystę sumaniusi todėl, 
kad Lang ėmė vaikštinėti su 
kita mergina.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

FRANČIŠKUS
Persiskyrė s 

antradieni, liepos 30 dienų. 9:30 
valanda ryte 1935 m., sulau
kės pusės amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Ragovos vaisė., šilų 
parap.. Kunigiškių kaime. Pri
gulėjo prie Drausryščiu Chica- 
ros Lietuviu Savitarpinės, L.D. 
Susivienijimo 53 kuopa. Susi
vienijimo Broliu ir Seserų Lie
tuviu. Aukščiausios Prieglau
dos Dr-stė ir Lietuviu Piliečiu 
Brolybės Kliubo. Amerikoj iš
gyveno 29 metus. Paliko di
deliame nubudime brolio sunu 
Antanų Zalagėna ir jo moterį 
Stanislavų ir anukus Juozapų 
ir Antanina, pusbroli Daktarų 
Antanų Smith ir Rimines. O 
Lietuvoje broli Petrų ir brolio 
duktere Juzefų ir Rimines. Kū
nas pašarvotas randasi 7132 
So. Ručine Avė.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 2 dienų, 1:00 vai. po 
pietų ii namu i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Frančiškaus Za- 
laRėno Riminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Brolio Sūnūs ir jo šeimyna 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. M. Skudas, telefonas 
Monroe 8877,

tiems paveikslams dirbti, tai 
ir dingęs nežinia kur.

Ryšy su šiuo įvykiu polici
ja ieško gudraus sukčio var
du Joseph Weil (“Yellow 
Kid”). Nužiūrima, kad šitoks 
triksas iškirsti yra kaip tik 
jo specialybė.

Advokatas Normali Beckcr 
kreipėsi į teisėją James P. 
Harrold, kurs pavaduoja tei
sėją Fred Rush 
duoti 
liam 
road.

Olga Topp, 6320 North 
turi automo- 

Kai pernai 
nužudė jos vyrą, tai 
Vyro apdraudos $7,-

Šiomis dienomis Chicagoj 
laikoma burleskos teatrų aso
ciacijos konvencija Sherman 
viešbuty. I. Hurst, asociacijos 
prezidentas, kalbėdamas tarp 
kitko pareiškė, kad praėjusių 
laikų stambią, diktą burles
kos aktorę pakeičia jauna, 
graži, apiplone mergšė. Kai 
dėl drabužių, tai tokios rūbų 
trukumos burleskos teatrai 
nieku budu nebūtų galėję ro
dyti, kokią rodo šiandie. Dar 
vienas dalykas: kadangi da
bar burleskos merginoms mo
kama mažiausia $25 doleriai 
algos savaitei, tai į burleską 
pradedą eiti inteligentiškes
nės, kultūringesnės merginos, 
negu seniau. Sako, kad dide
lis skaičius burleskos aktorių 
yra baigusių kolegijos arba 
universiteto kursą.

Dr. Baucr buvo vedęs vos 
tris savaites. Policija ieško tū
lo Manville Zenka, keletą me
tų buvusio sužiedotinio mer
ginos, kurią Dr. Bauer apsi
vedė. Zenka, sakoma, pasižy
mėjęs neapsakomu pavydu
mu. Taigi norima surasti Zen- 
ką, kad patirti, ar ne jis už
puolė daktarą.

Mrs
Hermitage Avė., 
bilių tairų šapą 
banditai 
ji gavo

Policija sugavo John Pan- 
fil, 19 metų, 1644 Keenon Avė. 
Panfil yra nužiūrimas kaip 
vagilis, kuris ištuštindavo baž
nyčiose dėžutės su aukomi* 
neturtėliams. Policija paste
bėjo Panfilį, kai jis mėgino 
perlipti šv. Mykolo bažnyčios 
tvorą, 1644 Wabansia Avė. 
Vėliau patirta, kad bažnyčios 
langas buvo išmuštas ir dėžrė 
su aukomis ištuštinta. Pasak 
kunigo Juozo Svirsko, dėžutė 
veikiausia buvusi išplėšta tre
čiadienio rytmetį, kadangi an
tradienio vakare ji buvo ne
liesta.

Trečiadienio rytmetį, liepos 
31 d., Cliicagoj prie 71 gatvės 
ir Stony Island Avė., rasta 
daktaras Walter J. Bauer, 38 
metų, narys mokytojų štabo 
Kirksville kolegijoj, Kirksville, 
Mo. Nežinomas asmuo buvo 
sužalojęs peiliu jo lyties or
ganus. Nugabentas ligoninėn 
Dr. Bauer' mirė.

Antradienį daktaras Bauer 
buvo miestely Ann Arbor, kur 
randasi Michigan valstijos 
universitetas. Jis šiame uni
versitete vasaros metu tęsė sa
vo studijas medicinos srity.

Antradienio vakare Dr. Bau
er ėjo iš Ann Arbor viešbučio 
laukan. Prie jo prisiartino 
žmogus ir paklausė, ar jis ne
galėtų pavežti jį iki biznio 
sekcijos. Dr. Bauer sutiko.

Juodu įsėdo į Bauer’io au
tomobilį. Pavažiavus keletą 
blokų, nepažįstamas atrėmė į 
daktarą revolverį ir įsakė 
jam važiuoti Cbieagos linkui. 
Čia, Chicagoj, prie Stony Is- 
land Avė. ir 71 gatvės nepa
žįstamasis padarė tą operaci-

Ir indžionkšeno advokatas 
prašė tokio: kad teismas už
draustų Petersonui “nužudy
ti” savo žmoną, kuri ieško 
skirybų.

KAZIMIERAS ANDBIJUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 dienų. 10:00 valan
dų vakare 1935 m., sulaukus 
57 metų amžiaus. gimęs Jo
niškio parap.. Šiaulių apskr. 
Amerikoj iŠRyveno 25 metus. 
Paliko 
pusbroli 
Rimines, 
Julijona 
Petraitiene
Rimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Petkaus koplyčioj. 1410 
So. 49th Court.

Laidotuvės ivyks Subatoj, 
ruRpiučio 3 dienų. 8:00 vai. 
ryte iš koplyčios i šv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurio
je ųtsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero An- 
drijūno Riminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam pkskutinj patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame. 
Pusbrolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Petkus, Tel. Cicero 2109.

Cook kauntės viršininkai 
paliepė Silver Creek Coal 
kompanijai sulaikyti pristaty
mą anglies kauntės ligoninei. 
Pirm negu kompanija dau
giau anglies atveš ligoninei, 
ji turi įrodyti, kad ta anglis 
yra atgabenama iš pietinės 
Illinois dalies kasyklų, kaip 
to reikalauja kontraktas, o ne 
iš kitų valstijų.

STANISLOVAS SKLIORIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 29 dienų, 5:00 valandų 
vak. 1935 m., sulaukęs pusės 
amžiaus. Rimes Panevėžio ap-

Smilgių parap., Pagaič- 
kaimas. Amerikoj 
28 metus. Paliko 
nuliūdime moteri 

po tėvais Jakševičiutė, 
ni Antanų Kųsparų, dvi 
ris. Tekle Yurplus. Julijų Jur- 
Raitiene ir jų šeimynas, broli 
Mykolų Sklioris ir broliene ir 
Rimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 6912 So. Green St., tel. 
Normai 5041.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
ruRsėjo 2 dienų. 9:00 vai. ryto 
iš namu i Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus RedulinRos pamaldos už 
vėlionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A* Stanislovo Sklio- 
rio Riminės. drauRai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Moteris. Posūnis, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. Mažeika, telefonas 
Yards 1188.

Areštuota New Yorke ir at
gabenta į Chicagą Evelyn 
Smith prisipažino, kad ji, ir 
ji viena, nužudžiusi Erviną 
J. Lang, kurio kūnas kiek lai
ko vėliau buvo užtiktas pel
kėse netoli nuo Hamniond,

Teisėjas atsisakė išpildyti 
prašymą. Jis pareiškė: Jeigu, 
girdi, Peterson užmuš savo pa
čią, tai kaltinimas jam už su- 
mindžiojimą indžionkšeno ar
ba teismo panieką nedaug ką 
reikš, šitokiems atsitikimams 
indžionkšenai netinką.

JUOZAPAS VISOCKIS
NelaiminRa mirčia persiskyrė 
su šiuo pasauliu 1 dienų, ruR
piučio mėn. 1934 m., sulaukės 
41 metu amžiaus, gimęs Stul- 
Rių parap.. Gudų kaimo. Pa
liko dideliame nuliūdime mo
ters V. Visocką. Liūdnai at
minčiai mano brangaus vyro, 
kuris yra palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse, pamaldos per
keltos iš šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios, bus laikomos Šv. 
Kazimiero Vienuolyno bažny
čioje per 10 dienų, nuo rug
piučio 1 iki rugpiučio 10 d., 
7:00 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažį
stamus atsilankyti i pamaldas.

Aš Tave Mano brangusis 
Vyre niekuomet neužmiršiu. 
Tu pas mane jau nebesųgriši, 
bet aš anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisiu. Lauk manės 
ateinant!

Nuliude lieka.
Moteris, Pusbroliai, Pusseserės 

ir Giminės.

Visą savaitę nuo liepos 29 d.
DRESSER’IS riešuto medžio, puikiai išmargintas 
frontas, su dideliu venetian veidrodžiu, $14 QK 
paprasta kaina $29.50, už pusę kainos ■ “■ v v

Central District Furniture Co.
JOS. JOZAITIS, Mgr. 

3621-23-25 S. Halsted St.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas, tik ............................  $295.00
Btiick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan. kaip nau

jas. tik ............................. .... 365.00
Hupmobile, 1932. sedan, garan

tuotas, tik ......................... 285.00
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

įįję..........  295.00
Essex, 1930, sedan, tik ..........  45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karų priimsim i mainus. Li
kusių suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais .ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

i

G. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė.

Grand džiurė išnešė 
sprendį, sulig kuriuo dvi mo
terys, viena jų Evelyn Smith 
(seniau buvusi burleskos šo
kėja), o kita Blanch Dunkel, 
tapo atiduotos teismui. Jos yra 
kaltinamos ryšy su nužudy
mu tūlo Ervino Lang, groser- 
nes klerko. Evelyn Smith pri
sipažino papildžiusi galvažu
dystę, o Blanch Dunkel, ku
rios dukterį Lang buvo ve
dęs, prisipažino, kad ji suti
kusi užmokėti, Evclynai $500 
už galvažtidystės papildymą.

Duii'kclienės duktė, o Lan
go žmona, yra mirusi. Kaip 
nužiūrima, Dunkelienė pati

šiomis
atlankęs koks ten vyras, kurs 
pasisakė esąs Dr. Weiss, iš 
Berlyno. Jis, girdi, eksperi
mentuojąs dirbime spalvuotų 
paveikslų. Tas “daktaras” at
lankęs ją keletą kartų. Bet 
kai paėmęs $7,500 spalvuo-STEPONAS

Persiskyrė su 
liepos 30 dienų, 
vakare 1935 
metu amžiaus 
Illinois. Paliko dideliame nu
liūdime mylima motinėlę Mor
ta. po tėvais Brazaitė, ir pa
tėvi Antana Sendrauskis. 5 se
seris: Marijona, Bronislava 
Ona, Stanislava ir Elena. 2 
broliu. Joną ir Feliksą, ir bro
liene ir iu šeimyna, du švo- 
geriu, J. Radic ir Edward Dea 
ir jų šeimynas ir daugeli gi
miniu. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2322 W. 51 st St. Telefo
nas Prospect 2388.

Laidotuvės ivyks 
rugpiučio 3 dienų, 
po piet iš namu 
kapines.

Visi A. A. Stepono Tolash 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Motinėlė, Seserys, Broliai, 
Brolienė, švogeriai ir Gi
minės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

KAZIMIERAS YURGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 30 dienų, 9:30 valandų 
vakare, 1935 m., sulaukęs 63 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apškr., Klovainių parap., Mei
lūnų kaimas. Amerikoj išgy
veno 40 metų. Paliko didelia
me nubudime moterę Elzbie
ta, po -tėvais Rimkunaitė. du 
sunu Stanislovų ir Bronislovų, 
marčia Agnieška, du anuku, 
broli ir broliene Stanislovų ir 
Julia Yurgaitis ir daugeli ki
tų giminių, o Lietlivoj seserį 
J ievų Prikutskiene. Kūnas pa
šarvotas randasi 6953 South 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
rugpiučio 3 dienų, 8:00 vai. ry
te iš namų i Gimimo . Panelės 
Šv. parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielų, ,o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Yur- 
gaičio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Moteris. Sunai, Marčia, 
Anūkai. Brolis, Brolienė, 
Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. Mažeika, telefonas 
Yards 1138.

P. CONRAD | 
STUDIO

420 W. 63rd St J
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
kiau įrengta.

Mrs, Perą and Satinų
Mrs. Francis Perą iš Montgomery, W. Va., prisipažino 

šovusi savo miegantį vyrą, paskui jį suviniojusi į kaurą ir kar
tu su kitais rakandais išvežusi troku. Kartu ir ji pati išvažia
vo su trimis vaikais i Joliet, III. Bet kelyj, Lebanon, Ind., po
licija juos suėmė ir rado troke lavoną. Po to sekė jos prisipa
žinimas. Ji teisinasi, kad vyras buvęs labai žiaurus.

Ir čia reikalauja in 
džionkšeno

SVEIKATOS KLINIKA
Tonųilai išimami

vaikams _____
Palagas ligoni

nėje _____ _
Akušerija na

muose _______
Medikais egzami-

nacija ___ ___
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Grand džiurė apkaltino 
dvi moteris nužudy

mu vyro

Gerkit ir Reikalaukit

3uL ton, D. C. Apdraustas kiekvie-
įĮĮmf no žmogaus investmentas iki

$5,000.00. .
Jttk Mes mokam už kiekvieną 

dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reįkalau darni
LflJmk ________ visada galite

gauti savo su- 
fEDERADSAVINGS 
ANPtLOAN<A$$OClATION S U S. Įstojimo 

op mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICHį Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

VĖSIAUSIA vieta bridgeporte
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dienų tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai Vienintelė to'kia lietuviška įstaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St.

TeL YAKDS 08#3_____
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NAUJIENOS, Chicago, III

Blue Bird Bušai CLASSIFIEDADS

Mėlyno Paukščio Bušai

buvo

For Rent

Pocahontas mine run tonas $7.00

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

Benošiu

yra

RADIO geriausia

p-nui Benošim

Iš Amerikos Lietuviu 
Golfo kliubo veiklos

Kulkos perėjo pei 
bet nepasiekė jo

neveiks 
gyvenk

Personai 
Akmena įtiko

Mara 
tauriau 
kolele. 
tttaUa 
86c. '

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Poderski 
kus.

Real Ėstate For Sale 
Nam-ai-Žemč Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

NUVEŠ I “NAUJIENŲ” IŠKILMES TUOS, 
KURIE NETURI SAVO AUTOMOBILIU

du įgalioti 
Ūkininko’* 

ir Antanas 
Lietuvon į

UNIVERSAL STORAGE
‘ V. BAGDONAS, Sav.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 S. Halsted Street

Phone Yards 3408

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Dr-gijos “Lietuvos 
Ūkininko” atstovai 
išvažiavo Lietuvon

Chas. Jonaitis sėk
mingai darbuojasi R 

& W. Auto Sales 
Bridgeporte

Ketvirtadienis, rugp

Visos draugijos, kliubai, ra
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi i Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

tarp didžiojo piršto ir 
Dar ne viena žaizdų 

užgijusi

DIDŽIAUSIAS bargenas koki e%at 
turėję savo gyvenime. 2 flatų na
mas ir kriaušiu šapa pardavimui 
Krautuvė tinka bile kokiam bizniui. 
Priežastis pardavimo — liga. 4641 
Wentworth Avė.

TAVERN pardavimui arba priim 
siu partneri. 7259 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

FARMA pardavimui, 65 akrai že
mės arba mainysiu i narna mieste, 
privati ar su krautuve, su čeverykų 
taisymo bizniu. C. Kiebart, R 3. 
Kart, Mich.

SKUBIAI reikalingas pusininkas i 
saliuna arba paliksiu geriems žmo
nėms su visais laisniais ir kas ran
dasi toj vietoj kol aš grįšiu iš Lie
tuvos. Veikit greit, nes skubiai tu
riu važiuoti. Kas norite gera vieta 
tai nepraleiskit progos 
kampas šitoj vietoj, nėra kito per 
kelius blokus, l/"

10758 So. Edbrooke Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne, daromas geras cash biznis. Yra 
moderniški fikčeriai, ledo mašina, 
refrigeratonus, kaunteris. stakas ir 
kampinis namas. Parduosime su na
mu arba be namo. Pigiai. 2683 W. 
43rd St.

TAVERN rendon, pilnai įrengtas, 
įstaiga 12 metų senumo. Pigiai. Ran
dasi prie 1142 So. Canal St. Phone 
*Mr. Schiff, Crawford 5310 po 1 vai. 
po piet.

PARSIDUODA brangi vieta už pi
gia preke. Restoranas ir Tavern — 
prie šapu. 2408 W. 16th St.

TAVERN pardavimui, gera vieta 
dėl biznio. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. 2235 W. Cermak Rd.

Aplankius aptieko 
rių Benošių

Tiems svečiams ir viešnioms, kurie ren
giasi važiuoti Į “Naujienų” iškilmes ir iš
rinkimą “Miss Naujenos 1935”, o neturi 
savo automobilio, bus parūpinta BLUE 
BIRD BUŠAI. Tie busai lauks jūsų prie 
Archer ir Cicero Avenue. Iš šios vietos 
kelionė tais patogiais basais kainuos 
round trip-—35c. 0 nuo 63rd St., Argo, 
round trip i “Naujienų” iškilmes tik—15c.

Taigi rugpiučio 4 dieną, sekmadieny, 
nei vienas nesėdėkite namie, bet važiuoki
te ten, kur tūkstančiai kitų lietuvių jau 
yra pasirengę važiuoti. Kiekvienas sve
tys ir viešnia, atvažiavę į “Naujienų” di
džiulį pikniką, bus maloniai priimti ir pra
leis linksmai laiką.

Trnnis, pa- 
18 skylių su 72 kirčiais, 
prizų Fra n k Lawrcncc 
Lawrcncc; moterų sky- 
pirinų prizų laimėjo

PARDAVIMUI tavern, su laisniu, 
biznis išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
priežastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 So. Ashland Avė.

PAIEŠKAU pusininko, priimsiu i 
Tavern bizni arba visą parduosiu; 
turiu laisnius ant visų metu. Man 
vienai perdaug darbo prižiūrėti ilgos 
valandos, gera vieta, geras biznis, 
šiam bizniui mažai pinigu tereikia 
EMMA’S CASTLE CAFE. 644 N. 
State St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PAIEŠKAU gaspadinės ir pnrt- 
norkos, kuri butu tinkama bizniui. 
F. P., 2743 W. 47th St., antros lubos.

REIKALINGA mergina dirbti va
karais i Smith’s Palm Garden, 4177 
Archer Avė.

Gerai Thompson (kairėj), su savo advokatu Thurman laike 
jo bylos nagrinėjimo Peoria, III., teisme už išgėdinimą ir nužu
dymų jaunos merginos. Thompson, kurį jo advokatas skaito 
lytiniu pamišėliu, prisipažino išgėdinęs gal virš 30 moterų ir 
merginų.

PARDAVIMUI 1 arba 2 akrai 
geros žemės, $850 už akra. 159 ir 
Califomia Avė. Savininkas ant vie
tos pėtnyčioj. subatoj ir nedėlioj. 
Lengvais išmokėjimais atsakantiems 
žmonėms. Mr. McKeown, 6846 Cor- 
nell Avė.

ŪKĖS PARDAVIMUI IR MAINY
MUI. 40 arba 80 akru ūkės, gera 
žemė ir budinkai. yra elektros Švie
sa. Randasi prie cementinio kelio ii 
arti ežeru. Parsiduoda pigiai arba 
mainysiu i narna be skolos, arba 
priimsiu gera troka i cash.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater. Mich.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
tėm yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius. ’ v >

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais- 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčeriu* 
dėl byle kurio biznio įskaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269.

Progresą Furniture krautu
vės praėjusio nedėldienio radio 
programos beveik kuone visa 
muzikalę dalį pildė seserys 
Rimkaitės. Jos padainavo ke
letą gražių duetų. Programų 
vedėjas. Jonas Romanas, padai
navo solo pritaikintą dainelę 
visiems musų olimpiados daly
viams, “švint aušrelė’*. Advo
katas K. Gugis šį sykį turėjo 
labai svarbių paaiškinimų apie 
NRA ir jo likimą, kas buvo vi* 
siems labai {domu. — Jostra,....

bet ir tarp 
Jų jaunas 

ir tu- 
turna-

P-nas Benošius paaiškino: 
“Laisnio numerį paėmė, o ii 
mašiną policija surado. Bet 
mašina buvo vogta. Gi poli
cija tapo pašaukta, kai jau plė
šikai buvo nuvažiavę... Tai mat, 
brolau, kaip pasitaiko: atėmė 
pinigus, sumušė, sušaudė ir dai 
padarė iškaščių, ba už ligoninę 
reikia užmokėti, daktarui irgi, 
o magaryčioms pirštai 
kaip reikia. Na, ir 
žmogus!”

•/Ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who ia most attrao- 
iive. In business lite aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) la conaidered the 
worst of įaults.

Unfortunately everybody ouffers from thia 
offenaive condition at some time or other—• 
many more regularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of fooa partlclea akipped by the tooth 
bruah b the rausė of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The qulek, pleasant way to improve your 
breath b to ūse Lbterino, the quick deodorant, 
every morning and everv nlgbt.

Lbterlne balta fermeutation. • major eauae 
of odors, and overcomes the odors thsmseives. 
Your breath becomee sveet and agreeable. It 

not offend others.
If you value your job and your frfends. ūse 

Lbterine, the safe antbaptic, regularly. Lam- 
bart JPharmacal Company, St. Loub, Mo.

f

Don’t offend others • Check
halitosis with (ISTERINE

Amerikos Lietuvių Golfo 
kliubo t r ofijos

Amerikos Lietuvių Golfo 
kliubas dar turės keletą tur- 
namentų, kuriems jau yra pa
rūpinęs puikių trofijų. Jus

IEŠKAU apsivedimui našlės arha 
merginos. Aš esu našlys. 55 metų 
amžiaus, gerai pasiturintis. Geidžia
ma, kad tik tos atsišauktu, kurios 
kiek yra pasiturinčios. Box 800. 1739 
So. Halsted St. Chicago.

“Naujienose” apie ketvertą 
savaičių atgal buvo pranešta, 
kad plėšikai užpuolė p. Gab
rielių Benošj aptiekoj Marųuett 
Parke, 71 gatvėj.

Apie patį užpuolimą čia ne
bekalbėsiu. Bet p. Benošius 
dar ir šiandie nėra pilnai pas
veikęs. Kairėji jo koja buve 
peršauta dviejose vietose, bū
tent per šlaunį ir žemiau riešo. 
Dešinė ranka irgi du kartu* per
šauta - 
nykščio 
nėra užgijusi. Pavojingiausia 
žaizda tai rankoj, ir nežinia ai 
tie pirštai veiks laikui bėgant 
gerai, ar nebeveiks.

Stebėtinas štai koks dalykas 
buvo. Kai p. Benošius susiky- 
bęs su vienu plėšikų išsirito 
šalygatvin, tai kitas plėšikas 
peršovė jam koją. Kada p. 
Benošius sugriuvo, tai plėšiką* 
paleido dar dvi ar tris kulkas 
į jo nugarą, 
marškinius, 
kūno.

Pastebėjau 
“Turėjai nemažai drąsos susi
kibti su ginkluotais plėšikais”.

“Nežinau nė aš pats kaip tai 
atsitiko“, aiškino p. Benošius. 
“Man pasirodė, kad jie elgiasi 
labai neteisingai. Muštravoja, 
stumdo, grąsina nušauti; atida
viau visus pinigus. Bet jiems 
to ne gana. Vienas jų dar re
volverio rankiena kirto man į 
galvą. Atsipeikėjęs, kad grieb*

Sudėtinis prezidento Roosevelto kabineto narių paveikslas 
Tai sudėtinis paveikslas devynių vyrų ir vienos moteries: dar
bo sekretorės Perkins, sekretorių Hull, Morgenthau, Dern, Ro- 
per, Ickes, Wallace, ir Swanson, pašto viršininko Farley ir gen 
prokuroro Cummings.

PARSIDUODA Tavern su nauju 
laisniu. pigiai. Priežastis — esu pri
verstas užimti nauja vieta — Fide
lį ty Life Association Distrikto ma- 
nadžeriaus darbą. Du bizniu nega
liu laikyti. Geo. Chernauskas, 7021 
Stony Island Avė.

VISI NAUJI RAKANDAI
Žiūrėkite, Žmonės! F’M gali kopi- 

joti musu skelbimą, bet ne musų 
vertybes. Prieš pirkimą, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas? Mes turime nuosavą na
mą. Musu kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publiką. Nėra didelio 
siūlymo pardavime. Musu rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musu kainas.

Seklyčios setas .......... $19.75
Miegruimio setas ...... 19.75
Valgomo kambario setas 19.75
Kaurai 9x12 .................. 7.95
3 kambarių outfit ....... 69.00

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avc.

i šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedėlio- 

mis iki 5 vai. po pietų.

GROSERNĖ ir BUČERNĖ parda- 
vimui, yra elektros refrigeration 
1213 W. 51 st St. Tel. Blvd. 1255

siu aukštesnįjį iš plėšikų, ko
kių šešių pėdų vyrą, tai ir iš- 
sirytome j šalygatvį. Nežinau, 
ar aš jį užgavau, ar ne, bet jo 
švarką tai suplėšiau... žmonės 
iš visur žiuri, aš šaukiuos pa- 
gelbos, bet, matyti, visi bijosi 
plėšikų, ba į pagelbą nėjo”.

Taip pasakojo apie savo pa
tyrimą p. Benošius. Paklau 
siau jo, ar niekas nepaėmęs 
plėšikų mašinos laisnio m?me- 
rio.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieni, rugpiučio 2 d.. 
7:30 valanda vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes randasi daug svarbių 
reikalu, kurios būtinai turime ap
tarti. Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais, malonėkite ant šito su
sirinkimo apsimokėti.

S. Kunevičius, Rast.

Reikia pasakyti, kad jis 
gabus salesmonas, nes iš dide
lio būrio Amerikonų salesmo- 
nų p. Jonaitis yra tik vieninte
lis lietuvis, kuris sukerta visus 
su savo pardavimo rekordais 
Jis ir dabar gyvena Bridgepor
te antrašu 3612 Emerald avė. 
Reikalui esant kreipkitės pas jį.

— V. BA.

ATIMTAS už morgičius, 2 fl. po 
5 kamb. namas, karštu vandeniu 
šildomas, gražioj Marauette Park 
kolonijoj, parsiduoda tiktai už $5000. 
TeL Yards 0145.

TAVERN ir restaurantas parda 
vimui arba priimsiu partnerį. Vie 
nam yra perdaug darbo.

540 W. 63rd St.

S. L. A. 134 Moterų Kuopos su
sirinkimas atsibus penktadieny, rug
piučio 2 d., 8-tą vai, vakare, Mc 
Kinley Parko svetainėje, prie West- 
ern Blvd. ir 39-tos gatvės. Visos 
narės malonėkite susirinkti skaitlin
gai, nes turime daug reikalų.

Sekretorė.

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje paieško:

ŠATKAUSKO, Juozo. Kilęs 
iš Kurklių miestelio, Ukmer
ge apskr. Išvyko į Ameriką 
i912 m.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevuc Place, 

Chicago, Illinois.

RENDON pigiai saliunas su visais 
Įtaisymais ir flatas: taipgi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

P-s Jonaitis yra Bridgepor 
te gimęs ir augęs. Dabar dir 
ba kaip salesmonas B. & W 
Fordo karų agentūroj.

Amerikos Lietuvių Golfo 
kliubas tai didžiumoj musų 
jaunuolių kliubas. Daugelis 
jo narių turi ambicijos būti 
geriausiais golfininkais ne 
tik tarp lietuvių 
kitų amerikiečių 
kliubas gražiai gyvuoja 
ri dažnai smagių golfo 
mentų ir parengimų.

Pereitą sekmadienį 
pasilinksminimo turnamentas 
Kingsman’s kurse, bet ir šiam 
turnamentui kliubas nepasi
gailėjo duoti puikių prizų. Pįr- 
mą prizą išlošė St 
daręs 
antrą

Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimą rugpiučio 1 d„ 
1935 m., 8 vai. vak., Kliubauzė 2038 
North Avė. Draugai, malonėkite at
silankyti ant . susirinkamo ir nesi- 
vėloti, nes bus daug aptarimu tar
ti. M. Chepul, Rašt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Detroit, Mich. PARDAVIMUI 
DUONOS KEPTUVĖ, biznis ir bu
dinkai už prieinama kaina. Kepa 
visokia duona 
tas per daugeli metų, 
padaryti pinigų. 8816 
Avė.. Detroit, Mich.

Buy gloves with whot 
it savęs 

reikalo moreu SO* ai 
kad sauU kers daatą 
Llateriae Tooth Paato, 
tubti parsiduoda ui 

Ji valo ir apaauro taa- 
Be to salite tutaąpĮaV 

ak kuriuoe raUte ■uelpįrk 
ptrktlaaltea ar k* kita

GAS STATION pardavimui, ran 
dasi prie South Halsted St., Rose 
lando distrikte. Gerai įrengtas biz 
nis. Parduosiu už $1200, išmokėji 
mais. Fairfax 2880.

Biznis gerai išdirb 
Gera proga 
Chamberlain

Pirmiaus klfiubas 
kvietimo trofijos turnamentą 
ir jo laimėtoju liko Zanis Po- 
čulpys, Napoleono Počulpio 
sūnūs, kuriedu yra vieni iš 
veikliausių kliubo' organizato
rių ir darbuotojų. Žingeidu, 
kad sūnūs šiame turnamente 
turėjo lošti prieš tėvą “semi- 
finals” stadijoj, ir tėvas pasi
davė sunui. Kitoj poroj semi 
finais lošė Dr. A. J. Poknas 
prieš Petrą Kaunietį ir jį nu
galėjo 3—2. Galutiname loši- 
šime Zanis Počulpis nugalėjo 
Drą A. J. Pokną.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o ikedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet. .

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

('‘Naujienų“ name — 2-ros lubos)

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH ) 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

S. L.. A. 109 Kuopa laikys mčne* 
sini susirinkimą Penktadieni, rugp. 
2 d. 8 vai. vak. naujoje vietoje, 
2259 W. Cermak Rd. (buvusi 22 
gatvė) ir kampas Oakley Avė. (įėji
mas per šonines duris). Visi nariai 
malonėkite atsilankyti laiku, nes tu
rime svarbių dalykų dėl aptarimo.

Kviečia Valdyba.

Antradienį, liepos 30 d 
La Šalie stoties 
Dr-jos “Lieluv’os 
atstovai, Povylas 
Vilkai, išvažiavo 
Viso Pasaulio Lietuvių Kon
gresą Kaune. Kartu su jais iš
važiavo ir Amerikos Lietuvių 
Olimpiados sportininkai.

Abu broliai Vilkai vra se
ni draugijos nariai. Antanas 
Vilkas vra Sim. Daukanto 
Spulkos (Federal Assoc.) di
rektorius ir žymus biznierius, 
užlaiko Parksidc Inn, 3659 S. 
Iloyjnc Avė. Povylas Vilkas 
gyvena adresu 4201 S. Maple- 
wood Avė.

Iki La Šalie stoties juodu 
palydėjo Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko” teisėjas Ben Kaza- 
nauskas ir Sim. Daukanto 
spulkos pirmininkas Jonas Ka- 
zanauskas.

Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt.

Atsisveikinau1 su p 
apgailestaudamas, kad jį ištiko 
toki skaudi nelaimė. P-nas Be
nošius yra draugiškas žmogus 
ir plačiai žinomas vaistininkas 
Chicagoj

KEYSTONE TAVERN pardavi
mui. gerai įsteigtas biznis; nebran
giai greitam pardavimui. 33 East 
103rd St. .

Zanis Poczulp 
laimėtoja

matote čia tas trofijas iš pa
veikslėlio. Tai bus trofijos 
moterims, vyrams, kliubo čam- 
pionui, opcn lurnamento čam- 
pionui ir svečių turnamentui.

Pereito sekmadienio “frolic” 
turnamente be paminėtų lai
mėtojų tarp kilų dalyvavo iš 
moterų ponia J. Kuliene, 
Xavera Naglevičiulė, Viktorija 
Jurgelionienė, Jenny Helinger, 
o iš vyrų St. Tranis, V. Sa- 
vage, I. Mitchil, T. Yukon, St. 
Počulp, F. Pask, R. Kulis, Dr. 
Počulps, F. Pas'kj, R, Kulis, Dr. 
J. Kulis, J. Yogmtm, Dr. Z. Ve
žei ir daug kitu.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

riaus
Vanda Misevičiutč padariusi 18 
skylių į 107 kirčius. “Blind 
bogey” prizą ponia Z. Vežei ir 

Lawrencc, Tcd Ma- 
Jonas Balkonis. O 
prizą gavo Chester 
ir Mrs. Bruno Pct-

REIKALINGAS senyvas darbinin
kas prižiūrėjimui ūkės. Darbas nuo
latinis. 4039 W. Madison St.. Kedzie 
7073, šaukite nuo 7 iki 9 vakare.

REIKIA vyru prie griovimo auto
mobiliu. Warshawsky and Co., 1920 
S. State St.

REIKALINGAS vyras virėjas, ku
ris yra patyręs virti valgius. 3738 
So. Halsted St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas___ ' _

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt. 

ekspertai dirbs ant jūsų stogo.

Furnished Rooms—Wanted
_________ lęšĮęp. ,

REIKALINGAS kambarys dėl man
dagaus vyro, nebrangiai, 18 ir Hal- 
sted gatvių apielinkėje. Rašykite Box 
297, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

:j£::£ž




